EU-Socialfondsprojekt - Digitalt understøttede erhvervsuddannelser i Nordjylland

ONLINE KONFERENCE OM DIGITAL UNDERVISNING
TORSDAG 15. APRIL 2021 - KL. 13.30-15.30
Arbejder du med digitalisering i undervisningen? Eller er du blot interesseret i emnet? Så deltag i vores
konference, hvor vi sætter fokus på digital undervisning. Konferencen foregår online og det er gratis at
deltage.
Tilmeld dig via dette link senest d. 12. april: www.ah.dk/konference/
PROGRAM
Kl. 13.30

VELKOMMEN
v/ Hans Jørgen Møller, Forstander Aalborg Handelsskole

Kl. 13.45

DIGITAL UNDERVISNING EFTER CORONA
v/ Marianne Riis, Lektor - Ph.d. Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon.

Kl. 14.15

WORKSHOP - vælg mellem følgende workshops:
a. IT Intro på TECHCOLLEGE:
TECHCOLLEGE har igennem DEIN udviklet et IT introforløb, som i kombination med IT
screening, hjælper underviserne med en målrettet og fleksibel onboarding af skolens
elever. v/Palle Nielsen, IT pædagogisk medarbejder, TECHCOLLEGE
b. Digitale værktøjer i dansk: Hvordan udvælges brugbare digitale værktøjer i dansk?
Hvad skal det kunne og hvorfor bruges det? Vi skal se nærmere på såvel lærer- som
elevproducerede materialer? v/Ditte Marie Nefer, underviser, EUC Nord
c. 3D modellering i VR:
Hvordan kan eleverne på en let måde forholde sig til størrelsesforhold? Bo Nicolajsen har
udviklet et værktøj i VR, så eleverne hurtigere kan komme igennem en designfase med
flere iterationer. Disse workflows dukker oftere op i industrien og understøtter fremtidens
håndværker. v/Bo Nicolajsen, faglærer Digital Media

Kl. 14.45

(NØD)UNDERVISNING I EN CORONA-TID - HVAD HAR VI LÆRT, OG HVAD KAN VI TAGE MED
OS VIDERE?:
v/ Thomas Ryberg, Professor i PBL in engineering education, Aalborg Universitet

Kl. 15.15

AFRUNDING
v/Hans Jørgen Møller

Kl. 15.30

TAK FOR I DAG

Konferencen afholdes som en del af EU-socialfondsprojektet ”Digitalt understøttede
erhvervsuddannelser i Nordjylland”, der har været i gang i knap 3 år. Mere end 1.800 elever er i
projektet blevet eksponeret for langt flere digitale virkemidler end ved en normal undervisning.
For at nå dertil har vi haft ca. 250 undervisere på kompetenceudviklende forløb i netop
undervisning med høj inddragelse af digitale virkemidler. På konferencen vil vi fremvise nogle
af de resultater, vi har opnået. Projektets hjemmeside findes http://digitaleerhvervsskole
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