



Kom til PreBett it-læringskonference i
London 23. januar
Her samles danskere fra uddannelsesverdenen
for at lære om, hvad der rører sig i det
it-pædagogiske miljø. Konferenceformatet er, at
det er praktikere der går på talerstolen og deler
erfaring der kan bruges, uanset hvilke produkter
organisationen bruger. Konferencen afholdes i
det centrale London 23. januar fra 14.00 –
19.00 og koster 700 pr. deltager og er inkl
frokost, snacks, kaffe og kage.

Kan det betale sig at digitalisere sin
undervisning?
Liza van der Voorn, Sceneteknikeruddannelsen
Hvor lang tid tager det at digitalisere
undervisningen, og hvad er udbyttet af det? Liza
har sat strøm til både undervisningsplaner og
indhold. Hør om de bedste og værste erfaringer.

Digital Leadership
Ove Christensen, Uddannelsesforsker,
Professionshøjskolen Absalon
Det handler om at producere tillid, hvordan man
arbejder med Learning Intelligence, videndeling,
time-organisering, udgifter og værdiskabelse, skolens
placering i lokalområdet, men også om, hvordan man
bruger digital viden til at skabe indblik i stedet for
overvågning.

Skolen i spil
Thorkild Hanghøj , Forsker / Lise Dissing Møller,
Konsulent UCC
Forskningsprojektet om hvordan computerspil og
spilmekanikker anvendes til at fremme social og
faglig inklusion i folkeskolen.

Persondataforordningen
John-Arthur Berg, itslearning
Oplæg om hvad man skal være opmærksom på,
ressourcer til praktisk implementering samt spørgsmål
og svar.

Vejen fra 5.b til Bruxelles
Lis Zacho, lærer på Lindevangsskolen / Coding
Pirates
En personlig beretning om hvordan et tweet først fik
en matematiklærer ind i ministerens
rådgivningsgruppe, og siden som taler for
Europarådet.

Digitalisering på EUD
Camilla Løkkegaard, Pædagogiske IT-konsulent
Vision, strategi, politikker og kvalitetsdagsorden,
organisatorisk implementering, modenhedsniveauer og
handleplaner. Altsammen grafisk visualiseret og lige til
at blive inspireret af.

Teknologiforståelse på skoleskemaet
Rikke Schultz Pedersen, Skoleleder
Katrinedal Skole har haft Makerspace på
skoleskemaet. Rikke fortæller om ledelsesopgaven
som digital strateg i den pædagogiske organisation.

...der kommer løbende flere oplægsholdere!

Tilmelding og flere detaljer
www.prebett.dk   info@prebett.dk  www.facebook.com/prebettdk

