WEBIT 2022

PROGRAM OG BESKRIVELSER

O V E R S I G T

08:30 – 09:00

CHECK-IN

09:00 – 10:20

SKOLETUBE ANNO 2022

10:20 – 10:45

PAUSE

10:45 – 11:20

SPILMAGI & WORLD BUILDING I
COSPACES

11:20 – 12:05

TEKNOLOGISK LITERACY

12:05 – 13:00

FROKOST

13:00 – 13:45

DIGITALE REDSKABER I UNDERVISNINGEN
– ANVENDELSESFORMER OG BRUGSMØNSTRE

13:45 – 14:15

GULDRANDET UNDERVISNING OG LEVENDE
KODNING

14:15 – 14:30

DM I SKOLEPODCAST – SÆT LYD TIL DIN
UNDERVISNING

14:30 – 15:00

PAUSE

15:00 – 15:45

TUBETASTIC
– PÅ KOOPERATIV MISSION I VÆRKTØJERNE

15:45 – 16:00

AFRUNDING - TAK FOR I ÅR

09:00 - 10:20

MARCUS & UFFE

SKOLETUBE ANNO 2022
Den festlige og legendariske årsberetning om nye værktøjer,
kommende tiltag, samarbejdspartnere og selvfølgelig;
"One more thing..."

10:45 - 11:20

RASMUS BROE

SPILMAGI OG WORLD BUILDING
I COSPACES
Cospaces er en del af Skoletube, og har vundet indpas i de danske
klasseværelser.
Anvendelsesmulighederne er næsten uendelige, og det er faktisk kun
fantasien, der sætter grænser, når eleverne bygger omsluttende
verdener i 3D og VR.
Rasmus Broe fra Kodelaboratoriet tager os med på en inspirationsrejse
ind i mulighederne for et udvidet arbejde med 3D-spildesign i Cospaces.

11:20 - 12:05

JOHANNES FIBIGER
UFFE LYNGDAL SØRENSEN

TEKNOLOGISK LITERACY
I gamle dage bestod literacy i at kunne læse og skrive. I dag er literacybegrebet blev udvidet med nye formater og forståelser.
Oplægget handler om, hvad teknologier er, kan og gør.
Vi kommer med en række konkrete eksempler og diskuterer, hvad
teknologi betyder i og for undervisning. Bag oplægget ligger en
bogudgivelse, som lanceres på WEBIT.

13:00 - 13:45

STIG TOKE GISSEL

DIGITALE REDSKABER I UNDERVISNINGEN
– ANVENDELSESFORMER OG BRUGSMØNSTRE
Digitale redskaber giver mulighed for kreativitet i lærere og elevers
produktioner og valg af repræsentationsformer. Det skorter ikke på
udvalget af digitale værktøjsprogrammer i skolen, men kan de noget
særligt, og hvad kræver det af læreren at tage dem i anvendelse?
Hvad ved vi egentlig om den måde, som de digitale redskaber anvendes
på i undervisningen? Hvilke brugsmønstre kan tegnes, og hvad kan vi
bruge denne viden til?

13:45 - 14:15

MARTIN GULDASTRONAUT

GULDRANDET UNDERVISNING OG
LEVENDE KODNING
Du kan få det, som du vil have det – hvis du selv kan bygge det.
Det er mantraet i Martins oplæg, når han fra scenen livekoder med skolevenligeværktøjer. Skolen skal kultivere elever, som ikke bare genskaber det, der allerede er.
Igennem 20 år har Martin gjort sig som opfinder og kunstner på den danske scene,
hvor han sammen med museer, akvarier og kunstnere bl.a. har opfundet og bygget
“Fortællephonen”, “Drømmefisk”, “Dendrokronologisk kortlægning” og meget andet.
Kunst og opfinderi er vigtigt i skolen, fordi eleverne skal turde deltage i skabelsen af
en ufærdig verden. En verden som altid er på vej til at blive noget andet.

14:15 - 14:30

ANDREAS MUNK STAUGAARD

DM I SKOLEPODCAST
– SÆT LYD TIL DIN UNDERVISNING
"Lyd kan skabe nærvær, fællesskab og vise praktiske, produktive og
kreative sider af dine elever."
Sådan siger nogle af de lærere, der tilmeldte deres klasser til den første udgave af
DM i Skolepodcast. I 2023 kan du og dine elever igen deltage i et DM med masser af
lyd.
Andreas Munk Staugaard fra Alinea fortæller mere om, hvad der er i vente. Han
sætter også ord på de erfaringer, han har fået, efter han i flere år har arbejdet med
at sætte lyd til Alineas udgivelser.

15:00 - 15:45

MARCUS BENNICK
UFFE LYNGDAL SØRENSEN

TUBETASTIC

– PÅ KOOPERATIV MISSION I VÆRKTØJERNE
Ta med Marcus og Uffe, når de sammen viser os, hvor der findes guld og
tryllestøv i værktøjerne.
Ting du ikke anede gemte sig i værktøjernes afkroge pibler frem, når de
bevæger sig rundt og længere ind i Skoletube-universet.
Sæt ild til bøger, lad lyn skyde mellem hænder, kondenser et forfatterskab,
tøm billeder for ord og mange andre undervisningduelige og magiske
greb, bliver du guidet igennem i dette speedsnakkende og forhåbentligt
inspirerende oplæg.

