Kursus i pædagogik og digitale medier
Intensiv start kursus i Digital Dannelse og Praktisk Brug af digitale medier i det pædagogiske
arbejde
Netop nu investerer mange kommuner, skoler og institutioner i iPads og anden ny teknologi.
Skal investeringen give mening, er det imidlertid vigtigt, at den enkelte lærer og pædagog
lærer at håndtere den nye teknologi og får en oplevelse af, hvordan den kan bidrage til at
give undervisningen og det pædagogiske arbejde et løft og gøre det muligt at gå nye veje.
For mulighederne er mange, og det kræver kun få voksenressourcer!
Mange skoler og institutioner har dem. Børnene bruger dem allerede. Og bruges de rigtigt i
det pædagogiske arbejde og i undervisningen kan der spares mange ressourcer. Dannelse er
i et kommende samfund mennesker i et digitalt fællesskab – digitale fællesskaber dig og mig
viden på sociale medier altså Digital Dannelse. Børnenes leg er fra universerne i medier – de
unges omgang med hinanden foregår også via medierne så tiden ER til at blive sat grundigt
ind i mulighederne og faldgruberne i den digitale verden
Der skal i det pædagogiske felt arbejdes med pædagogik – aktivitet og teknologi i den nævnte rækkefølge
 Vi skal lege og eksperimentere
 Vi skal forstå og reflektere
 Vi skal lære af børnene – de kan meget mere end os – de kan vise vejen
 Det er enden på de lukkede spørgsmål – vi kan søge viden på ALT NU !!
 Vi skal dokumentere – lad det blive en med skabende proces – didaktik og pædagogik
Målgruppe: Målgruppe: Dig der har kendskab til ipad men vil bruge den til mere.
1 kursusdag

2 kursusdag

Pædagogik og digital
Funktioner ipad
BookCreator & My Book
Gruppearbejde
Puppet Pall & Foldify
Gruppearbejde
IMovie og Imotion
Gruppearbejde
Synkroniserer pc ipad mm.
Mapper på ipad
Hjemmeopgave

Præsentation af hjemmeopgave
Sprogarbejdet-digitalt
Emotion, Fotospillet,m. fl
Øvelser
QR Koder
Øvelser
Apps til små og større børn
Dokumentation
Ekstraudstyr til ipad
Gmail og intro til andre medier
Redskaber til at analysere

VI GØR IT ENKELT FOR DIG
” Jeg har været på mange kurser i de 30 år, jeg har været folkeskolelærer, men jeg har aldrig
været på så godt et kursus som denne her, jeg fik virkelig arbejdet med multimedierne i
praksis og nu skal jeg hjem og bruge dem" citat Helle, folkeskolelærer fra kursusdag”
” Det er bare det sjoveste i verden - at lege med medierne” – citat pige 4 år”
Pris og praktiske oplysninger:
Interne kurser hos jer. Slå jer sammen i kommunen – i jeres område
Holdene er på mellem 12 – 20 deltagere.
Kursusvarighed: 2 x 6½ time + hjemmeopgave
Medbring selv din ipad
Kommunen/institutionen sørger for lokale, pc, projekter og evt. fortæring.
Yderligere oplysninger
Kontakt Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

