INVITATION TIL

KONFERENCE

ERHVERVSSKOLE 5.0

12. OG 13. OKTOBER 2017

KONFERENCE

DEN DIGITALE ERHVERVSSKOLE 5.0
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Uddannelsesforbundet,
HL og PRAXIS holder konference om Den Digitale Erhvervsskole.
Konferencen er en opfølgning på det materiale om Den Digitale
Erhvervsskole, som Uddannelsesforbundet, HL og Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier har udsendt til erhvervsskolerne
i foråret.

DATO:

TORSDAG D. 12/10 2017

TID:

10.00-16.00 (KAFFE/TE FRA KL. 9.15)

STED:

ODENSE CONGRESS CENTER, ØRBÆKVEJ 350,
5220 ODENSE SØ

PRIS: KR. 1495,-

EKSKL. MOMS

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for konferencedeltagelse.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

ERHVERVSSKOLE 5.0

TILMELDING TIL KONFERENCEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform

12/10

TORSDAG
09.15-10.00

INDSKRIVNING OG MORGENMAD
Tid til en hyggelig snak i standene

10.00-10.40

VELKOMMEN - FÆLLES FOKUS PÅ DIGITALISERING?
Ved DEG, Uddannelsesforbundet (oplæg) og PRAXIS

10.40-11.10

WORKSHOP PITCH
Der vælges workshops på dagen. Vælg mellem nedenstående.
Se info om de enkelte workshops længere fremme.

ADMINISTRATIVE VÆRKTØJER
FAGLIG UDVIKLING GENNEM TEKNOLOGIER
DIGITALE EVALUERINGER
DIGITAL STRATEGI
SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
DIGITALE RELATIONER
LÆRINGSAKTIVITET

11.20-12.05

WORKSHOP #1

12.05-13.00

FROKOST
Tid til en hyggelig snak i standene

13.00-13.45

WORKSHOP #2

13.45-14.15

PAUSE, KAFFE OG TE

14.15-15.15

DIGITAL DANNELSE I EN ERHVERVSRETTET KONTEKST
ved Ole Sejer Iversen, Professor, Aarhus Universitet

15.15-15.45

HVAD FIK VI MED?
ved DEG, Uddannelsesforbundet, HL og PRAXIS

15.45-16.00

FARVEL OG TAK FOR I DAG
ved DEG, Uddannelsesforbundet, HL og PRAXIS

BLIVER DU TIL I MORGEN?
Så kan du deltage i PRAXIS Add on.

16.30

BROBYGNING
Digital legestue surprise
Hotdogs og håndbajere
Hygge i Loungen

Se mere nederst i programmet for d. 13/10.

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for konferencedeltagelse.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TILMELDING TIL KONFERENCEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
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WORKSHOPS
TEMA

ADMINISTRATIVE VÆRKTØJER
It-chef Morten S. Andersen, Roskilde Tekniske Skole

ER FREMTIDENS ADMINISTRATIVE MEDARBEJDER EN ROBOT?
Nogle erhvervsskoler har allerede indført digitale assistenter til at løse administrative opgaver, og
spørgsmålet er, om det bliver mere udbredt i fremtiden?
Med konkrete skoleeksempler vil Morten illustrere, hvordan digitale løsninger indgår i en
erhvervsskoles drift, og vise eksempler på nye systemer, der er på markedet. Efterfølgende inviteres
til en fælles brainstorm om det vildeste, vi kan forestille os, når vi tænker digitalisering af
administrationen på en erhvervsskole.

TEMA

FAGLIG UDVIKLING GENNEM TEKNOLOGIER
Direktør Peter Amstrup og pædagogisk it-konsulent Dorte Vestergaard Christensen, Rybners

RYBNERS SEKS S’ER
Strategi, Skabeloner, Struktur, Samarbejde og Stram Styring. Det er den cocktail, Rybners har søsat for
at sikre underviserne et ordentligt arbejdsmiljø og eleverne en god kvalitet i undervisningen. Hør
hvordan Rybners på EUD arbejder med standard-skabeloner, som underviserne i fællesskab har
udviklet. Rybners har nu et bibliotek til grundforløbet med undervisningsforløb til hver enkelt fag. Det
har sikret videndeling, og teamet får tid og mulighed for at forbedre undervisningsmaterialet, så det
bedste af det bedste bliver en del af undervisningen.

TEMA

DIGITALE EVALUERINGER
Udviklingskonsulent Jan Christensen, Niels Brock

DATAINFORMERET OG INVOLVERENDE KVALITETSUDVIKLING PÅ NIELS BROCK
Niels Brock har inspirerende erfaringer med udviklingen af en værdiskabende kvalitetskultur baseret
på Big Data. Workshoppen fokuserer på, hvordan man kan understøtte datainformeret udvikling, der
sikrer de involverede læreres medindflydelse og ejerskab til både proces og indhold.

TEMA

DIGITAL STRATEGI
Centerchef Michael Lund-Larsen, Aarhus Business College og eVidenCenter, Det Nationale
Videncenter for e-læring

STRATEGI FOR DIGITAL UDDANNELSE
Hør om erfaringer fra en flerårig digital strategiproces med fokus på en radikal ændring af den
pædagogiske praksis på skolen. Underviserne inddrager nu e-læring som pædagogisk redskab på linje
med andre pædagogiske redskaber med henblik på at gøre eleverne så dygtige, som de kan. Hør om
strategiens faser, erfaringer, fejltagelser og uventede indsigter. Erfaringerne perspektiveres i forhold
til et helhedssyn, hvor indførelse af teknologi i undervisningen sættes i relation til organisationen som
helhed.

TEMA

SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
Lektor, Ph.d. Marianne Riis, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen
Metropol

TEKNOLOGI-MEDIERET SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
Hvorfor og hvordan kan pædagogisk samarbejde mellem elev, skole og virksomhed etableres gennem
brug af digitale teknologier? På baggrund af et aktuelt forskningsprojekt kan du blive klogere på især
erhvervsskolelæreres erfaringer med at skabe betingelser for teknologi-medieret transfer og
grænsekrydsning i og imellem forskellige kontekster.
Du præsenteres i workshoppen for forskellige pædagogiske scenarier og en nyudviklet didaktisk
søgemodel, som du vil kunne arbejde med i din egen praksis efterfølgende.

TEMA

DIGITALE RELATIONER
Faglærer Anita Christensen, Center for Medie og Kommunikation, Roskilde Tekniske Skole

DESIGN AF ONLINE UNDERVISNINGSFORLØB
Hvordan skaber man et velfungerende og trygt læringsmiljø i et online læringsrum, hvor deltagerne aldrig
mødes face to face? Hvordan sikrer man gode relationer mellem deltagerne? Hvordan skaber man et
praksisfællesskab med aktive deltagende kursister med gode relationer mellem deltagerne? Det har
Anita skrevet om i sin DEP-opgave (Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik), som i øvrigt blev valgt til
årets DEP-opgave i 2016. I workshoppen deler Anita ud af sin viden.

TEMA

LÆRINGSAKTIVITET
Evalueringskonsulenter Sonja Marie Staffeldt og Anne Katrine Kamstrup, EVA

IT-VÆRKTØJER BRUGT TIL UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING
Ti erhvervsskoler har igennem et FoU-program lavet forsøg med at bruge it-værktøjer i undervisningen til
undervisningsdifferentiering. Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt skolerne og undersøgt deres
erfaringer med at bruge it-værtøjerne. I workshoppen går vi helt tæt på skolernes erfaringer og fremlægger
nogle tværgående pointer om inddragelse af it-værktøjer i undervisningen samt nogle konkrete eksempler
på, hvordan nogle skoler har brugt it-værktøjer til at lave undervisningsdifferentiering. Der vil være fokus
på, hvordan I kan bruge de ti skolers gode erfaringer i jeres egen praksis.

STANDOMRÅDE
I tilknytning til konferencen vil der være et
standområde, hvor du kan snakke med
leverandører om digitale produkter til
uddannelserne.
KOM OG FÅ EN SNAK MED:

FRONTREAD
NOTA
DXC TECHNOLOGY
ITSLEARNING
VIDUCON/PANOPTO
PRAXIS

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for konferencedeltagelse.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TILMELDING TIL KONFERENCEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoxbD5eHfZxXS4LdzG0G65dBfBQ4NPrKIZZEFwCTRCe2QvEA/viewform

PRAXIS ADD ON

FOKUS PÅ DIN LÆRINGSPLATFORM
PRAXIS-fokus på din læringsplatform. Dagen bliver en kombination af fælles oplæg og workshops.
Dagen slutter med en 'grab and go-frokost'.

DATO:

FREDAG D. 13/10 2017

TID:

KL. 9.00-12.30

STED:

MUNKEHATTEN 28, 5220 ODENSE SØ
(PRAXIS' LOKALER, SOM LIGGER VED SIDEN AF ODENSE CONGRESS CENTER)

PRIS: KR. 500,BROBYGNING

EKSKL. MOMS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform

Hvis du deltager på begge konferencedage og overnatter i Odense, så
tilbyder PRAXIS et socialt arrangement fra kl. 16.30 torsdag d. 12/10
2017 med nedenstående program:
DIGITAL LEGESTUE SURPRISE
HOTDOGS OG HÅNDBAJERE
HYGGE I LOUNGEN

PRIS FOR SOCIALT ARRANGEMENT: KR. 300,-

EKSKL. MOMS

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for deltagelse i PRAXIS Add on.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TILMELDING TIL PRAXIS ADD ON

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
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FREDAG
09.00-09.30

ANKOMST

09.30-09.55

KOM OMBORD
Velkommen samt præsentation af workshops ved PRAXIS.
Der vælges workshops på dagen. Vælg mellem nedenstående.
Se info om de enkelte workshops længere fremme.

HVORDAN VI KAN REDESIGNE UNDERVISNINGEN OG SKABE RUM FOR
LÆRING I EN MODERNE TID?
IMPLEMENTERING AF LEARNING MANAGEMENTSYSTEMET MOODLE
BRUG AF LYD OG FILM I UNDERVISNINGEN (PANOPTO, H5P)
QUIZ - HANDS ON!

10.00-11.00

WORKSHOP #1

11.00-11.30

PAUSE - KAFFE I KANTINEN

11.30-12.30

WORKSHOP #2

12.30

13.15-15.45

AFRUNDING I KANTINEN + FROKOST GRAB AND GO!

MOODLE-ERFAGRUPPE
Gratis og frivilligt tilbud

MOODLE-ERFAGRUPPE
PRAXIS faciliterer en Moodle-erfagruppe, som
i efteråret ligger i forlængelse af dagen:

13/10 2017
13.15-15.45

DIN LÆRINGSPLATFORM
Hvis du er interesseret i at se, om
denne gruppe er noget for dig, er
du velkommen til at deltage.

Kontakt Jens Jørgen Jørgensen for nærmere
information: jjj@praxis.dk eller tlf: 2212 4392.
DELTAGELSE ER GRATIS.

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for deltagelse i PRAXIS Add on.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TILMELDING TIL PRAXIS ADD ON

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform

13/10

WORKSHOPS
HVORDAN VI KAN REDESIGNE UNDERVISNINGEN OG SKABE RUM FOR
LÆRING I EN MODERNE TID?
Pædagogisk IT konsulent Per Kjeldgaard Mortensen, CELF
Kom og hør om Dynamisk Flow Building, Dynamisk Flow Læring, Dynamisk Relationslæring samt Dynamisk
Pædagogisk Ledelse. Det hele afvikles via en digital læringsplatform (eks. Moodle) for netop at kunne
imødekomme fleksibilitet, tilgang til læring, differentiering, helhedsorientering osv. i forhold til den enkelte
elev. Oplægget kommer også ind på den fremtidige lærerrolle. Forbered dig på et anderledes oplæg, hvor der
virkelig sættes fokus på en række af de problemstillinger, erhvervsuddannelserne/ungdomsuddannelserne
står overfor i dag, i morgen og i fremtiden!

IMPLEMENTERING AF LEARNING MANAGEMENTSYSTEMET MOODLE
Vicedirektør Gitte Blaabjerg Jensen, SOSU STV
SOSU STV har implementeret Moodle. Det har ændret skolens hverdag. Gitte fortæller, hvordan
læringsmålsorienteret didaktik nu understøttes af Moodle, og hvordan man har fået fokus på fælles
planlægning med afsæt i digitaliserede læringsforløb. Der er sat fokus på digitale læreprocesser, der
understøtter udviklingen af den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer.

INTERAKTIVE VIDEOER, SPIL OG QUIZZER - ENKELT OG NEMT
Produktionsdirektør Jens Jørgen Jørgensen, PRAXIS
Værktøjet H5P gør det nemt at lægge interaktive elementer ind i videoer, lave quizzer og simple spil.
Kom og se hvordan, og prøv det selv!

LØFT BRUGEN AF VIDEO MED STATE OF THE ART VIDEOPORTAL
CEO Yaron Schwarts, Viducon
Få indblik i, hvordan man med Panopto kan optage, redigere, strukturere, indeksere og levere videoer
synkront og asynkront. Se bl.a., hvordan videoer automatisk indekseres, så eleverne nemt kan klikke sig
hen til de passager, hvor et bestemt tema behandles. Panopto kan integreres sømløst i Moodle, så
brugerne oplever et sammenhængende system.

Tilmeldingen er bindende pr. 2/10 2017, og deltagelse
kan ikke afmeldes efter denne dato.
Alle tilmeldte pr. 2/10 2017 vil blive opkrævet den fulde
pris for deltagelse i PRAXIS Add on.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

TILMELDING TIL PRAXIS ADD ON

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxk0uSLc72qgTgKUrVzP34YayodWOs37J_MehBg4B6yvUrw/viewform

