August 2012

På foranledning af ønsker fra partnerfællesskabets skoler udbyder IT-Center Fyn fra eft erå ret
2012:

Skolebaserede kurser i elevaktiverende brug af e-tavler
Målet for kurset e r at den enkelte deltager:
o får indsigt i e-tavlernes elevaktiverende potentiale
o tilegner sig færdigheder i at fremstille, gennemføre og evaluere
elevaktiverende undervisningsforløb med afsæt i valg af det mest
relevante tavlesoftware.
o producerer og deler som minimum ét undervisningsforløb, der
demonstrerer ovenstående samt inddrager overvejelser om eksamen.
Målgruppe
Undervisere med begrænset erfaring i forhold til e-tavler. Det anbefales, at den
enkelte skole sammensætter et kursushold bestående af forskellige faggrupper,
og at der er flere deltagere fra de repræsenterede faggrupper.
Kort overordnet beskrivelse af kurset
Udgangspunktet for kurset er, at deltagerne forud for kurset besvarer et
spørgeskema formuleret af instruktørgruppen. Dette sker med henblik på at afdække
undervisernes brugerniveau, hidtidige brug af e-tavlen og ønsker. Efterfølgende
anvendes disse informationer som afsæt for drøftelserne og øvelserne på kurset.
Udover denne form for brugerinvolvering, vil vi også meget gerne involvere skolens
faglige it-vejledere (eller øvrige it-vejledere) samt IT-Center Fyns teknikere som
lokale ressourcepersoner i kursusperioden. Rent konkret vil dette foregå ved, at der
bliver afholdt formøde med vejlederne inden kursets start, så de er klar over kursets
indhold og mål og kan bistå med teknisk/pædagogisk assistance undervejs. De
lokale it-vejledere kan endvidere komme i spil i forhold til den afsluttende
kursusdag, hvor skolerne har mulighed for at vælge mellem at lade de lokale itvejledere afvikle den sidste dag eller tilkøbe instruktørhjælp.
Progression i kurset:
Kurset består af tre fælles mødegange. De to første mødegange a´ 6 timer er
organiseret som workshops, hvor den første halvdel af dagen foregår fælles på
tværs af faggrupper og hvor der adresseres almendidaktiske problemstillinger og
mulige gevinster i relation til e-tavler. Den sidste del af dagen foregår i fakultetsregi
med mere fagspecifikke temaer. Arbejdsformen er udpræget hands-on baseret,
hvilket er muligt qua det lave deltagerantal. Den sidste mødegang består i
diskussion af og sparring på de e-tavlebaserede undervisningsforløb som
deltagerne har produceret undervejs som en del af kursusopgaven.

Praktiske forhold
Arbejdstid

En lærers deltagelse i kurset udløser 18 løntimer

Holdstørrelse

16 deltagere med to kursusinstruktører tilknyttet.

Kursussted

Som udgangspunkt afvikles kurserne skolebaseret. Der kan også komme anden
organisering på tale, såfremt skoler med bestemte tavlemærker ønsker at slå sig
sammen og dele et kursus

Pris

Ca. 25.000 kr. Denne pris inkluderer:
• En spørgeskemaundersøgelse, der analyserer undervisernes brug af e-tavler
såvel omfangsmæssigt som pædagogisk. Skolen får de lokale data præsenteret
i en sammenfattende oversigt
• Formøde med lokale vejledere og It-Center Fyn teknikere med henblik på at
klæde dem på til at kunne fungere som interne ressourcepersoner under
kurset.
• 2 workshops a 6 timer med to instruktører fra forskellige fakulteter
• Vejledning af kursisterne imellem de to workshops
• Adgang til digitalt inspirationskatalog, der opsamler og formidler eksempler på
e-tavlebaserede undervisningsforløb udviklet via kurserne

Tilmeldings
frist

Den 24. september til anlu@itcfyn.dk

Kursusperiode

Kurserne kan rekvireres i perioden fra oktober til marts. Skolerne skal selv komme med
udspil til ønskede kursusdatoer og bestemmer således selv hvor længe underviserne
skal have til at arbejde med kursusopgaven imellem de to workshops. (en
minimumperiode på 5-6 uger anbefales) De endelige kursusdatoer fastlægger itpædagogisk konsulent og kursuskoordinator Anne Mette Lundstrøm sammen med den
enkelte skole.
Kurset er udviklet af en instruktørgruppe, der er sammensat af erfarne gymnasie-, HF
og VUC lærere fra IT-Center Fyns partnerskoler.
HF&VUC Fyn og IT-Center Fyn har i fællesskab søgt og fået bevilliget midler til udvikling
af kurset fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Udvikling af
kurset

Kursuskoordinator

Alle spørgsmål og kommentarer er mere end velkomne. Ring eller skriv til Anne Mette
Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent, IT-Center Fyn.
Tlf.: 24 23 23 47

Opbygning af kurset:
Workshop 1 (6 timer)
Organisering og
indhold

Kursusopgave

Workshop 2 (6 timer)
Organisering og
indhold

Kursusopgave

Formiddag: fælles på tværs af faggrupper
Indhold:
Perspektivering af besvarelserne af spørgeskemaet.
Drøftelse af hvordan e-tavlerne kan kvalificere almene didaktiske udfordringer i undervisningen fx:
A. Lektielæsning. Nye former? Synliggørelse af det arbejde eleven har lavet derhjemme
B. Fælles notetagning og klassens backchannel
C. Kvalificering af gruppearbejde
Eftermiddag: afvikles i fakultetsregi
Indhold: sp e ci f ikke fag-faglige drøftelser i forhold til e-tavler.
fremstilling o g a f p r ø v n i n g af mindre e- tavlerække

Formiddag: fælles på tværs af faggrupper
Indhold:
Eksamen: Hvordan kan vi målrette vores e-tavlebaserede undervisningsforløb, så de kvalificerer en
eksamenssituation?
Eftermiddag: afvikles i fakultetsregi
Indhold:
Fremstilling af e-tavlerække, der inddrager elevaktiverende elementer og som kan anvendes i
eksamenssammenhænge.
Fremstille e-tavlerække, der inddrager elevaktiverende elementer og som vil kunne indgå i en
eksamenssammenhæng.

Afslutning (3 timer)
Organisering og
indhold

Fælles på tværs af faggrupper
Indhold: Præsentation, deling, diskussion af og sparring på de e-tavlebaserede undervisningsforløb som deltagerne har
fremstillet undervejs. Afslutningen kan evt. afvikles via de lokale it-vejledere. Alternativt kan instruktør tilkøbes

