IT-didaktisk kompetenceudvikling i
et dannelsesperspektiv
Oversigt over tilbud i 2018

Netværk, konferencer, kurser, workshops og konsulentbistand med
udgangspunkt i og involvering af deltagerne.
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CVR: 29547734 - EAN: 5798000559004

Se itcfyn.dk/kurser-arrangementer for datoer og mødeindhold.
NETVÆRK:
•

PIT. Eksperimentarium for pædagogisk it. (tidligere netværk for faglige it-vejledere)
Organisering: To årlige heldagsmøder og to virtuelle møder. Løbende videndeling og opdatering.
Målgruppe: STX-HF. Undervisere med bred interesse for at inddrage it i undervisningen. Både frontløbere og mellemgruppen

•

TID TIL IT-NETVÆRK.
Organisering: Løbende mulighed for at deltage i møder
Målgruppe: STX-HF-VUC-SOSU. Undervisere, der har brug for støtte og tid til
at tilegne sig grundlæggende it-didaktisk kompetence og dannelse

•

COMPUTATIONAL THINKING-netværk
Organisering: Fire fysiske halvdagsmøder om året. Fire virtuelle. Løbende videndeling og opdatering
Målgruppe: STX og HF. Undervisere med særlig interesse for CT. Det tilstræbes at alle større faggrupper repræsenteres.

•

LEDERNETVÆRK
Organisering: To årlige møder i forlængelse af IT-Center Fyns styregruppemøde. Løbende videndeling
Målgruppe: Ledere fra STX, HF, VUC og SOSU

•

DIGITALE SOSUSKOLER
Organisering: Otte årlige halvdagsmøder, ad hoc virtuelle møder og løbende
videndeling.
Målgruppe: Alle SOSUskoler. Skoler udenfor partnerfællesskabet inviteres til
at deltage i netværket i 2018

KURSUSTILBUD
•

Tid til IT-kursus. Forløb på tre dage. Kurser afvikles efterår 18.
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•

OneNote og Klassenotesbogen.

Kurset tilrettelægges efter skolens behov og kan bl.a. indeholde:
o Portfolio i klassenotesbogen
o Elektroniske tavler og klassenotesbogen
o Videndeling og fagligt curriculum til grundforløbet med klassenotesbogen
o Skriftligt arbejde med klassenotesbogen og formativ evaluering

KONFERENCER
•

Nye former for samarbejde
Tid og sted: Den 28. februar kl. 9.30-15.30 på Mulernes Legatskole
Indhold: Opdatering på Office 365 som læringsplatform med særligt henblik
på Microsoft Teams. Hvilke apps og arbejdsprocesser kan optimere videndeling og samarbejde?
Målgruppe: Alle partnerfællesskabets skoler

•

Konference om Computational Thinking november 2018
Indhold: Resultaterne af CT-netværkets arbejde
Målgruppe: Alle partnerfællesskabets skoler

•

Konference for netværket Digitale SOSUskoler oktober 2018
Indhold: Resultaterne af netværkets arbejde
Målgruppe: Alle danske SOSUskoler

KONSULENTBISTAND
•

Rådgivning og afklaring:
o Konkret i forhold til digital didaktik, undervisning og programmer.
o Generelt i forhold strategi, udvikling og implementering.
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