Digitale kompetencer og digital dannelse

Kursus for dansklærere i 4.-9. klasse
DATO:

13. november 2017 kl. 9.30-16.30

STED:

Kursuscenter Brogaarden
Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

PRIS:

Kr. 1.300

TILMELDING:

2. oktober 2017

Om kurset:
Formål: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at forholde sig til de digitale medier
ud fra et dannelsesperspektiv.
Indhold: Kurset vil give deltagerne redskaber og inspiration til:
• at forholde sig til medierne ud fra et danskfagligt perspektiv
• at analysere, diskutere og arbejde med medietekster
• at arbejde med medieanalyse, medieproduktion og elevernes digitale dannelse
Underviser: Anna-Marie Hansen, lektor ved UC Lillebælt

Program:
MANDAG DEN 13. NOVEMBER
Kl. 09.30

Ankomst og kaffe

Kl. 09.45

Præsentation af kursusholder, deltagere, dagens program og mål
Digital dannelse og multimodale tekster
Digitale kompetencer og digital dannelse – er det det samme?
Hvad skal eleverne kunne - og hvad skal læreren kunne?
Om multimodale tekster i danskfaget og i andre fag.
Hvilke tekster og teksttyper skal vi inddrage og hvordan udarbejde
kriterier for tekstvalg?
Der er en stærk tradition for brug af skrevne tekster i skolen – hvordan
bliver vi lige så gode til at anvende og analysere multimodale tekster?

Link til FFM for faget dansk
Hvordan sikrer man sig fx, at ”eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd
og billede…” (1.-2. Klasse)
Link til det tværgående tema ”It og medier”
Hvordan sikrer man sig fx, at eleven kan indtage de fire positioner
som:
• Kritisk undersøger
• Analyserende modtager
• Målrettet og kreativ producent
• Ansvarlig deltager
Kl. 10.45

Didaktik 2.0 (og måske 3.0)
Hvad er det særlige ved didaktik 2.0?
Hvorfor er det vigtigt at veksle mellem analyse og produktion
Produktion med fokus på læring
Betydning af elevinddragelse

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.00

Klassiske nyhedsmedier og sociale medier
Hvad gør de ved os – og hvad gør vi ved dem?
Hvilke genrer skal vi arbejde med – og hvordan?
Webetik

Kl. 15.00

Kaffe

Kl. 15.15

Multimodale tekster i årsplanen
Medbring en årsplan, hvor du kunne tænke dig at arbejde mere med
multimodale tekster, end du allerede gør.
Hvordan vælge og inddrage tekster og produktionsopgaver på en
hensigtsmæssig måde?
Vi skal blandt andet afprøve og drøfte, hvordan man kan anvende
blogs og videoblogs som evaluerings- og læringsredskab

Kl. 16.30

Slut

NB: I løbet af dagen skal vi se på en række multimodale tekster og elevproduktioner, der
kan inspirere til arbejdet med multimodale tekster i mange forskellige sammenhænge.
I løbet af dagen skal kursusdeltagerne udarbejde et fælles multimodalt produkt.
Kursusdeltagerne bedes derfor medbringe smartphone og en anden opdateret device
(tablet, pc eller macbook).

