Google-generationen og I-prøven

Kursus for dansklærere i 7.-9. klasse
DATO:

15. november 2017 kl. 9.30-16.30

STED:

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

PRIS:

Kr. 2.000

TILMELDING:

15. september 2017

Om kurset:
Formål: Kursets formål er at klæde dansklærere på til at håndtere den nye generation af
unge, hvor Google er blevet den foretrukne kilde til information. Formålet er endvidere at
klæde lærerne på til at håndtere den nye prøveform i dansk skriftlig fremstilling, hvor der er
adgang til internettet.
Indhold: Forskning viser, at søgning, vurdering og brug af informationer fra nettet ikke er
nemt for eleverne. Kurset vil give inspiration til at styrke elevernes arbejde med søgning,
udvælgelse og brug af information og inspiration i den skriftlige besvarelse. Kurset vil
desuden give indblik i de forskellige typer af opgaver, som eleverne vil kunne møde til
prøven, og hvordan de kan gribe dem an. Du får indsigt i vurderingskriterierne, der ligger til
grund for bedømmelsen, og hvordan du med fordel kan bruge disse i din egen vurdering.
Undervisere: Charlotte Rytter, selvstændig danskkonsulent og Ken Dolva, lærer og
pædagogisk IT-vejleder.

Program:
ONSDAG DEN 15. NOVEMBER
Kl. 09.30

Ankomst og kaffe

Kl. 09.45

Velkommen og præsentation

Kl. 10.00

Google-generationen i klasserummet

Hvad kendetegner denne generation, og hvordan står det til med både
elever og læreres informationskompetencer?
Søgekursus, hvor vi går bagom søgning på nettet i forhold til at søge
målrettet og effektivt, og kritisk kunne vurdere webtekster og være i
stand til at anvende den information, man finder på nettet.
Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.00

Bagom prøven, de formelle krav og faglige forudsætninger
Masser af konkrete øvelser og idéer til at tage med hjem og bruge i egen
undervisning
At søge efter inspiration
• Brug af noter
Søge faktuelle informationer
• Forberede sin søgning
• Søgeværktøjer i Google
• Bearbejdning af information - citere og integrere
At søge efter baggrundsviden
• Kildekritik: troværdighed, relevans og anvendelighed
• Krav til kildelisten

Kl. 15.00

Kaffe

Kl. 15.15

Bagom prøven, de formelle krav og faglige forudsætninger (fortsat)

Kl. 16.15

Fælles faglig og didaktisk refleksion

Kl. 16.30

Slut

