Norden på nettet.
TABLETS, MOBILER OG APPS I UNDERVISNINGEN
På Schæffergården Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte
Den 30. januar- 1. februar 2015
Tilmelding: http://www.tilmeld.dk/N1501

Tilmeldingsfrist: 30. november 2014

PROGRAM
Fredag den 30. januar 2015
Ankomst 11.00 – 12.00
12.00 Frokost
13.00- 16.00 Jeppe Bundsgaard, Datalogisk Institut. Københavns Universitet (DK).
Hvilke digitale læremidler virker?
Jeppe Bundsgaard er lektor i kommunikative kompetencer. Han forsker i it-fagdidaktik,
herunder i hvordan digitale læremidler indgår i og kan indgå i faglig undervisning, særlig
i folkeskolen. Foredraget giver både en kritisk indføring I området og konkrete
anvisninger og pejlemærker til undervisningen.
_____________________________________________

16.00 – 18.00 Lone Kofoed Hansen (DK).
Digital æstetik.
Lone Kofoed Hansen er lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation - Digital
Design, Aarhus Universitet (DK). Multimedieæstetik og ”it i alting” er nogle af
fokusområderne for Lone Kofoed Hansens forskning og undervisning. Oplægget handler
om, hvordan vi er vænnet til, at alt er centreret om os selv fx vha. interaktivitet, om
vores nutidskultur, og om vores sansning af verden gennem teknologi.
_____________________________________________

18.30 Middag
20.00 – 21.30 Santeri Koivisto. (FIN)
Hvordan du ændrer din undervisning. Om spil i undervisningen.
Santeri Koivisto er grundlægger af MinecraftEDU og tidligere lærer. Koivisto arbejder
med spil til undervisning og giver i sit oplæg bud på, hvordan vi gennem spil kan lære
børn at møde usikkerhed og udfordringer med nysgerrighed og kreativitet, og hvordan
man kan bruge spil, børnene allerede kender, i en undervisningssammenhæng.

________________________________________________

Lørdag den 31. januar
9.00 – 11.45 Ditte Lundsgaard Nielsen (DK).
Kreativitet og undervisning
Ditte Lundsgaard Nielsen er animationspædagog og billedkunstner. Hun har mange års
erfaring i, hvordan børn og unge lærer at bevæge og udfolde sig i den æstetiske
proces. Hun har især fokus på, hvordan de æstetiske processer kan være medskabende
til læring i en skolefaglig sammenhæng. Ditte Lundsgaard Nielsen vil i sit oplæg komme
med praksis eksempler fra sit arbejde på ungdomsudannelsen Visuel hf og Center for
animationspædagogik.
______________________________________________
12.00 Frokost
12.30 – 14.30 Dyrehaven. Kulturvandring i nærheden af Schæffergården i den gamle
kongelige jagtskov.

15.00 – 18.00 Dagbjört Þorsteinsdóttir (Is).
Ipads og sproglig undervisning
Dagbjört Þorsteinsdóttir har som underviser i Island bred erfaring med anvendelsen af
Ipad, mobil og apps i undervisningen. Hun vil i sin workshop give konkrete anvisninger
og ideer til arbejdet med især den sproglige undervisning. Hvordan kan vi gennem
digitale medier fremme sprogforståelse, lytteforståelse og læring inden for
sprogundervisningen med særligt fokus på nabosprogsundervisning?
__________________________________________

19.00 Middag med nordisk underholdning ved den dansk-svenske trubadur Thomas
Negrijn
__________________________________________

Søndag den 1. februar
9.00 – 11.00
Kontakter og netværksdannelse
Evaluering
Afrejse

Udviklingen af de digitale medier er eksploderet de seneste år og mulighederne er
enorme. Didaktiske undersøgelser har i forlængelse heraf udvidet forståelsen af,
hvordan børn og unge kan tilegne sig ny viden i en digitaliseret verden.
Kurset har til formål at styrke lærerens forudsætninger for at kunne inddrage digitale
læremidler som tablets, mobiltelefoner og apps i modersmåls- og
nabosprogsundervisningen.
Der vil i løbet af kurset være en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Målgruppe: Modersmålslærere, og lærere som underviser i de nordiske sprog
/nabosprog, for grundskolens ældste elever og i ungdomsuddannelserne.
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Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til:
Hildur Viggósdóttir; hildurviggos@kopavogur.is
Jørn Schmidt ; jsc@dansklf.dk

