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Gymnasielærere
klædes på til it-fag
Et nyt landsdækkende efteruddannelsestilbud skal råde bod på det problem, at der mangler
gymnasielærere med kompetence til at undervise i flere af de nye it-fag, der blev indført med
gymnasiereformen i 2005.

Fem universiteter i Danmark er nu klar med et undervisningstilbud, der skal give gymnasielærere
kompetencer til at undervise i de nye eller reviderede it-fag, der blev indført med gymnasiereformen for
halvandet år siden.
Tilbuddet omfatter et grundforløb specielt tilrettelagt for gymnasielærerne – suppleret med fag fra
masteruddannelsen i it, der udbydes af it-vest.
- I gymnasiereformen ligger nogle "faglige mindstekrav" til underviserne i hvert af de i alt seks it-fag, der
består af datalogi samt de fem nye eller reviderede fag: multimedier, kommunikation/it, it,
informationsteknologi - og programmering. Til hvert af de nye fag har vi lavet et særligt program, så
gymnasielærerne kan få den uddannelse, der er nødvendig for at leve op til kravene, forklarer it-vest leder
ved Aarhus Universitet, Michael E. Caspersen.
It-vest, der er et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og
Syddansk Universitet, har koordineret arbejdet med at afdække de behov, som efteruddannelsen for
gymnasielærerne skal dække. Selve undervisningen udbydes af it-vest-institutionerne samt Danmarks
Tekniske Universitet og foregår i et fleksibelt forløb – primært via internettet.
Væk med lappeløsninger
Universiteternes rektorkollegium nedsatte i 2005 - på Undervisningsministeriets initiativ - et udvalg med
henblik på at afdække de uddannelsesbehov i gymnasieskolerne, som reformen havde medført. En af dem,
der sad med ved bordet dengang, var rektor for Holstebro Tekniske Skole, Karsten Søndertoft.
- Noget af det, vi slog meget på, var nødvendigheden af, at efteruddannelsen inden for it-fagene ikke blev en
lappeløsning, men en kompetencegivende uddannelse på de nødvendige 90 ECTS. Og det resultat, som itvest har udarbejdet, er virkelig flot - det er tydeligt, at der er blevet lyttet til os, siger han.
Gymnasierne har indtil nu været nødt til at finde midlertidige løsninger på problemet, hvis deres undervisere
ikke lever op til de faglige mindstekrav.
- Hos os har vi typisk brugt dataingeniører til at undervise i it-fag, men de dækker ikke hele fagspektret.
Særligt når det gælder design og kommunikation har vi måttet trække på andre lærere, eksempelvis
dansklærere, forklarer rektor Karsten Søndertoft.

FAKTA
Efteruddannelsen, der giver gymnasielærere på alment gymnasium, handelsgymnasium og teknisk
gymnasium undervisningskompetence i de nye eller reviderede it-fag, begynder 1. februar. Uddannelsen
består af et grundforløb samt en masteruddannelse i it.
Undervisningen gennemføres af Danmarks Tekniske Universitet samt institutionerne i it-vest samarbejdet:
Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.
Se www.itev.dk/gymnasielaerer.
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Yderligere oplysninger kan fås hos:
• Michael E. Caspersen, it-vest leder på Aarhus Universitet, tlf. 8942 5667 / 2338 2067, e-mail:
mec@daimi.au.dk
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