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UFORMELLE LÆRINGSMILJØER – INVITATION. 

 

Skoleteknologisk Netværk inviterer i samarbejdet med NTS-Centret til seminar  

d. 5. april 2011  kl. 13.00  - 16.00. 

hos Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, Forskerparken 10F, 5230 Odense M 

 

Teknologisk Institut vil gennem dette og kommende arrangementer under Skoleteknologisk Netværk 

demonstrere, hvordan uformelle læringsmiljøer kan inddrages i undervisningen i grundskolen og 

ungdomsuddannelserne gennem nye og innovative undervisningsformer baseret på den nyeste teknologi.  
 

Kom og bliv inspireret: Se en demonstration af Telepresence - en ny teknologi, der skaber nye læringsmulig- 
heder uafhængigt af fysisk afstand og vil ændre måden, som børn og unge lærer på. Telepresence bygger på 
udviklingen indenfor video, tale og kommunikation over Internettet og skaber helt nye ’ansigt til ansigt’ 
kommunikations- og læringsmuligheder. Anvendelse af telepresence gør de virtuelle læringsmiljøer så 
livagtige, at de kan sammenlignes med ægte læringsmiljøer. Internettet har gjort det muligt at udvide 
kommunikations- og læringsmulighederne, så man kan mødes personligt uden at man behøver fysisk at rejse.  
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12.30 – 13.00:  Indskrivning og kaffe/te  

13.00 – 13.15:  Velkomst .v. Kurt Nielsen/Steen Ulrichsen, Teknologisk Institut. 

13.15 – 13.40: Hvilke nye muligheder giver inddragelse af uformelle læringsmiljøer baseret på 

teknologier for undervisningen ? 

v.Mie Buhl,  Research Director: Media and ICT in a learning Perspective Ph.D , 

Associate Professor – Danmarks Pædagogiske Universitet 

Mie har godt 10 års erfaringer med anvendelse af video og andre teknologier i 

undervisningssammenhænge. 

13.40 – 14.20: Telepresenceteknologi nu og i fremtiden. Overblik over den teknologiske og 

forskningsmæssige udvikling indenfor telepresence 

v. Søren Tranberg, M.Sc.IT. ErhvervsPh.D, Teknologisk Institut 

14.20 – 15.00:  Kaffe/te samt guidet rundvisning i Innovatarium 

  V. Anders Billesøe Beck, M.Sc.EE, ErhvervsPh.D, Teknologisk Institut. 

15.00 – 15.30:  Demonstration af anvendelse af Telepresence i praksis 

  v. Anders Billesøe Beck & Søren Tranberg.  

15.30 – 16.00  Spørgsmål – Afslutning 

 

Tilmelding til Steen Ulrichsen: shu@teknologisk.dk  eller mobil: 72 20 29 97        senest 1. april 2011 

Pris:  medlemmer af Skoleteknologisk Netværk:   gratis  

 Ikke-medlemmer af Skoleteknologisk Netværk:  kr. 750,00 eks. Moms  

 De kr. 750,00 krediteres ved indmeldelse i Skoleteknologisk Netværk. 
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