
Heldagskursus

Tablets: Hvordan kommer vi i gang i vores skole og SFO?  

Program 
9.00 - 9.20

iPads i undervisningen – potentialer og udfordringer

 

Det Digitale Lærerteam  

Læring under forandring – iPads i skole og dagtilbud 

”iPads i brug – i lektiecafe og undervisning”

”At skrive sig til læsning – opdagende skrivning med iPads”

Opsamling og afrunding v/Teknologisk Institut

Arrangementet afholdes 7. juni 2012
Tilmelding til 
http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k46012 

Begrænset antal pladser
Tilmeldingsfrist d. 5.juni 2012

Ved eventuelle spørgsmål kontakt Lykke Bertel på 
lbb@teknologisk.dk eller 7220 2840.

kl. 09.00-15.30 i:
2495,- + momsCenter for Robotteknologi

Forskerparken 10F
5230 Odense M

Praktisk information

Frokost

12.40 -14.00

   

14.00 -15.20

  

 

15.20 -15.30

9.20 -10.40

 

12.00-12.40

Velkomst og let forplejning

10.40 - 12.00 

Pris:

Medlemmer i
Skoleteknologisk Netværk: 1995,- + moms
Øvrige:  
Deltagerbetaling modregnes ved tegning af medlemskab i 
Skoleteknologisk Netværk.

Skoleteknologisk Netværk inviterer til heldagskursus i praktisk implementering og pædagogisk anvendelse af 
tablets (iPads o.a.) i skole og SFO. Kurset henvender sig primært til skoleledere og lærere, som arbejder med- eller 
ønsker at komme i gang med – at bruge tablets i daginstitutionen, men også til IT- og pædagogiske konsulenter 
og andre, som interesserer sig for og arbejder med digitalisering i skolen.

Kursusmaterialet inkluderer desuden et digitalt app-katalog, som løbende opdateres med anbefalinger og 
inspiration til, hvordan tablets kan anvendes i skole og SFO.

v/ Kasper Koed, konsulent, Center for Undervisningsmidler, Professionshøjskolen UCC

v/ Roland Hachmann, adjunkt, Professionshøjskolen UC Syddanmark

v/ Kim Byrding, projektleder og John Nielsen, projektleder, Egedal Kommune

v/ Thomas Christensen og Julie Thorsen, Munkevængets Skole og SFO

v/ Janus Madsen, folkeskolelærer og udvikler af læremidler og apps

”Læring med mobile devices– kom godt i gang med iPads i skolen”
v/ Kim Byrding, projektleder og John Nielsen, projektleder, Egedal Kommune

Oplægget præsenterer potentialer og udfordringer ved at bringe iPads i spil i undervisnings- 
rummet – både teknisk, pædagogisk og didaktisk. Udvalgte undervisningsrettede apps, samt 
apps, som med fordel kan didaktiseres, bringes i spil i en drøftelse omkring kvalitet, relevans 
og værdi. Der vil tillige være eksempler på, hvordan lærere og elever kan være selvproducer-
ende på iPads og udnytte det potentiale, der ligger i at arbejde multimedialt med video, 
billeder og tekst.

Læring er under forandring. Med inddragelse af nye teknologier i dagtilbud og skole ændres 
fokus fra teknik til didaktik. I Egedal Kommune arbejdes der ud fra en fælles it-læringsstrategi 
på dagtilbud og skole. Oplægget vil tage udgangspunkt i visioner fra it-læringsstrategien, 
samt praktiske erfaringer med samarbejdet omkring iPads i dagtilbud og skole.

Ka�epause og interaktiv session

iPads er med til at �yve vores undervisning over i det digitale, hvor videnproduktion, 
samarbejde og læringsveje faciliteres gennem apps og cloudbaserede services. Dette stiller 
skolerne, lærerne og eleverne i et limbo mellem det traditionelle og det nye. Oplægget tager 
udgangspunkt i erfaringer fra et igangværende skoleudviklingsprojekt, hvor iPads skal danne 
udgangspunkt for papirløs undervisning, digitalt lærersamarbejde og læringskultur der 
kvali�cerer fremtidens tilegelse af viden og læring hos eleven. Og det er ikke uden 
udfordringer!


