Invitasjon til alle videregående skoler som har
heldagsprøver i programfaget Historie og Filosofi
Filosofiforeningen for vgs innbyr herved alle videregående skoler som har
historie&filosofi på sin programfags-meny om å elektronisk sende inn én
elevbesvarelse fra vårens heldagsprøve i historie og filosofi for deltakelse i
historiens åttende NM i HiFi. I fjor deltok 40 skoler fra 16 forskjellige fylker. Se
filosofiforeningen.no for generell info om mesterskapet.
Hver skole som melder seg på oppgir en kontaktperson med mailadresse + mobil
til undertegnede innen 14. mars.
Frist for elektronisk innsendelse av én besvarelse (+ oppgavesett) er mandag 29.
april.
Om gjennomføringen:
20 hifi-lærere er pr idag påmeldt i juryen som skal evaluere disse besvarelsene
og diskutere dette på Foss vgs 23.5. Hver besvarelse vil (anonymisert) i 1. runde
bli evaluert av min. tre lærere (fra andre skoler enn sin egen). Dette blir gjort
mellom 1. og 7. mai, og så vil vi torsdag 23. mai møtes på Foss vgs i Oslo for i
smågrupper å drøfte/sammenligne evalueringen av samme besvarelser.
Deretter vil de beste besvarelsene fra 1. runde bli evaluert av to nye lærere på
samme samling.
Skoler som ikke har anledning til å sende en HiFi-lærer til juryen som møtes 23.5
må kunne regne med å få tilsendt maks. 4 besvarelser 1. mai som den aktuelle
HiFi-lærer pr mail sender sin poengsum på innen 7. mai. Dette fordi det pr i dag
er påmeldt en del færre lærere til juryen 23. mai enn tilsvarende i fjor.
De maks. ti besvarelsene med beste gjennomsnittspoeng totalt vil så bli sendt
videre til en medaljejury bestående av Astrid Nordtømme (leder, medlem av
eksamenskommisjonen hifi), Dahlske vgs, Atle Sævareid, tidl. Rosthaug vgs (hifi
lærebokforfatter) og Tommy Moum, Horten vgs (hifi + historielærebokforfatter), leder. Denne juryen vil foreta den endelige topp-rangeringen.
Alle besvarelser forblir anonyme under hele evalueringsprosessen, også for
medaljejuryen.

Medaljevinnerskolene vil få tilsendt to diplomer, som forhåpentligvis kommer
tidsnok til å overrekkes eleven med heder og ære på skoleavslutningen, og én
som kan innrammes og henges opp på skolen.
Dersom en skole har heldagsprøver i HiFi i både på Vg2 og Vg3, så anbefaler vi at
dere sender inn den beste besvarelsen fra Vg3. Men dette er valgfritt. Hver HiFilærer kan (ev. sammen med klassen) fritt velge hvilken hdp-besvarelse som
sendes inn. Vi forutsetter at elevene på forhånd gir sitt samtykke. Det er kun
navnene på de maks. 10 beste som vil bli offentliggjort. Skolens kontaktperson
vil kunne få tilsendt resultatet for sin skoles elev, ellers blir ingen resultater
offentliggjort. Alle heldagsprøve-besvarelser blir evaluert i én NM-kategori,
uavhengig av om de er fra Vg2 eller Vg3. Og alle besvarelser blir evaluert ut fra
den oppgave/problemstilling som er gitt lokalt av hver skole.
Det blir av praktiske grunner ikke angitt noen felles oppgave/problemstilling,
derfor er det bare elever fra de skoler som kjører heldagsprøver i HiFi som kan
delta.
Medaljevinnernes besvarelser vil bli publisert på hjemmesiden
til filosofiforeningen.
Evalueringskriterier for NM HiFi m/poengskala følger også vedlagt, disse brukes
sammen med Utdanningsdirektoratets evalueringskriterier for skriftlig eksamen i
historie og filosofi.
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