Information ad libitum
også en udfordring for pædagogisk læringscenter

Mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 - tirsdag den 14. april 2015 kl. 15.00
Arrangeret af
Danmarks

it-vejlederforening og Pædagogisk Læringscenterforening

Sted
Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup
Pris
Medlemmer
Ikke -medlemmer

3095 kr.
3395 kr.

Tilmelding
http://urlen.dk/infoadlibitum
Early Bird
Ved tilmelding inden 31.01.2015 er der en gratis forfriskning under opholdet

Mandag den 13. april

Program
9.30

Ankomst, registrering og morgenmad

10.00

Velkomst
Rammesættende oplæg for konferencens tema
John Klesner og Hanne Voldborg, Danmarks It-vejlederforening

10.30

Don't Give Data to A Stranger
Dine data er guld værd, hør hvorfor og hvordan du passer på dem.
Sociale medier, big data og privatliv. Kom og hør forfatter og journalist
Pernille Tranberg fortælle om, hvordan du kan og hvorfor du bør forsøge at
styre dine data og din digitale identitet til størst mulig fordel for dig. Hør om
hvad big data egentlig er, om fordelene og ulemperne ved big data med
masser af konkrete eksempler på,hvad det er og bruges til i Danmark og
verden over. Data kaldes nutidens olie og har medført en sand guldfeber
blandt virksomheder. Hvad betyder det for dig og vores samfund, at vi er på
vej ind i en ny æra, man kunne kalde datatidsalderen. Du får konkrete tips
og værktøjer med hjem til at arbejde videre med 'digitalt selvforsvar'
- også med en kobling til folkeskolen og læring. Deltagerne modtager et
inspirationshæfte til det fortsatte arbejde.
Pernille Tranbjerg, License2share

11.30

Learning intelligence

Big data er et at tidens hotte teknologiske trends, men hvad er big data i et
læringsperspektiv? Hvilke perspektiver er der for vores skoler i at udnytte de
data de har ? Hvilke data mangler vi, før vi kan give lærerne et valid
datagrundlag, til at træffe beslutninger om elevernes læring og hvilke etiske
udfordringer stiller disse muligheder. Utopi eller en realistisk fremtid?
Oplægget afrundes med dialog i salen
Bettina Lundgaard, KMD A/S Medlem af it-rådgivningsgruppen
12.30

Frokost

13.30

Paneldebat
Etiske udfordringer
Hvem ejer data
Har vi færdigheder til at tolke data
Leverandørerne har adgang til data på elevrespons - skal vi ikke også have
adgang?

Ordstyrer: Thomas Skovgaard, Hedensted Kommune
14.45

Kaffepause og indkvartering Dialog med udstillerne

15.15

Infografik: Fra journalistisk støttepædagog til game changer
Tal og tendenser er i nyhederne altid blevet støttet grafisk af lagkage- og
søjlediagrammer. Men mulighederne for visualisering af data på nettet har
banet vejen for infografik som selvstændig journalistisk genre og et
arbejdsredskab i sig selv. ’Lille lagkage’ er ikke længere vedhæng til ’flotte
feature’, men et selvstændigt journalistisk element, som får større og større
vægt i nyhedsmedierne.
Redaktør for DR’s databaseredaktion, Katrine Birkedal Frich, fremlægger
nyhedscases fra DR og fortæller seneste nyt fra databasejournalistikkens
verden maskinrum. Aslak Gottlieb, Avisen i Undervisningen, modererer
oplægget og sørger for, at vi får de væsentligste pointer med til aftenens
didaktiske hands on-session om samme emne

16.15

Kort pause

16.30

Vi hjælper nye fælles mål på vej med...
Visioner fra udstillerne med eksempler på hvordan deres skarpeste bud
understøtter arbejde med nye fælles mål, digitalisering og læring med it og
medier. Dette programpunkt foregår som gruppediskussioner ved
debatborde i salen, hvor deltagerne kommer helt tæt på udstillernes visioner.
10 minutters debatter med: Clio Online, KMD, HippoMini, Alinea,
Vanerum-SIS, Meebook, Solutors, Microsoft og Gyldendal
Faciliteret af Hanne Voldborg Andersen, Danmarks It-vejlederforening

18.00

Dialog med udstillerne i udstillingsområdet

18.30

Middag

20.00

Hands on om Infografik
Aslak Gottlieb, Avisen i Undervisningen (fortsat)

21.30

Erfaringsudveksling i kælderen

Tirsdag den 14. april
8.00

Morgenmad

9.00

Digital dataopsamling
I Forenklede Fælles mål kan læses:
"Eleverne skal arbejde med forskellige metoder til dataindsamling, herunder
målinger foretaget med digital dataopsamling og andet elektronisk udstyr
samt andres observationer, bl.a. undersøgelsesdata fra internettet og
multimodale naturfagstekster." Hvordan kan det håndteres i praksis?
Tommy Byskov Lund, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro

10.30

Kaffepause Dialog med udstillerne

11.00

Hands on - digital dataopsamling

12.00

Frokost

13.00

Business Intelligence
Big Data og Skole Data
Torben Søndergaard, Innofactor

13.45

På vej mod Brugerportalsinitiativet 2016
Oplæg ved Kit Roesen, KL om aktuel status.
Spørgsmål: Dialog hvordan vi får formidlet intentionerne om initiativet til
skolerne

14.45

Afrunding og evaluering af konferencen

15.00

Tak for i dag

Tilmelding: http://urlen.dk/infoadlibitum
.

Udstillere
I3
Meebook
Gyldendal
KMD
HippoMini
Clio Online
Alinea
Solutors

