Sted: UC Syd, Pædagoguddannelsen Aabenraa
Dr. Margrethesvej 11, 6200 Aabenraa
Pris: 450 kr. (inklusiv morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og
frugt).
Tilmelding:
Elektronisk tilmelding på www.konferencer.net.
fra den 28. oktober
- eller ved udfyldelse af (evt.) medfølgende tilmeldingsblanket,
som sendes til: hot@ucsyd.dk

Professionshøjskolen UCC
Pædagoguddannelsen, Aabenraa, UC Syd
Pædagoguddannelsen Midt-Vest, VIA UC
CELM, Center for e-læring og medier, VIA UC
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Tilmelding senest: Torsdag den 19. november
Max antal: 50 deltagere
Arbejdsgruppe:
Lars Peter Kjeldsen
CELM, Center for e-læring og medier, VIA UC
Henrik Tarp Vang
Professionshøjskolen UCC
Jens Peter L. Jensen
Pædagoguddannelsen Midt-Vest, VIA UC
Helen Arvad Clemensen
UC Syd, Pædagoguddannelsen Aabenraa
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Indhold: Oplæg om og udveksling af ideer og erfaringer fra
netbaserede undervisningsforløb.

Administration:
Henriette Østergaard Thomsen, hot@ucsyd.dk,
tlf. nr. 7322 7371
UC Syd, Pædagoguddannelsen Aabenraa, Dr. Margrethesvej 11,
6200 Aabenraa

Målgruppe: Arrangementet henvender sig til undervisere ved
netuddannelser og andre med interesse for netbaseret
undervisning og grunduddannelser.

Sted: Pædagoguddannelsen, Aabenraa, UC Syd
Dr. Margrethesvej 11, 6200 Aabenraa
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Baggrund for netværksdagen

I marts måned 2009 var gruppen, bestående af deltagere fra UCC,
UC Syd, VIA UC og CELM, arrangører af en konference i Viborg om
netbaserede pædagoguddannelser i Danmark. Konferencen havde
stor tilslutning, hvilket er grunden til, at vi nu fortsætter samarbejdet og inviterer til en neværks- og workshop dag for undervisere ved net-uddannelser og andre med interesse for udvikling af
undervisning i netbaserede læringsmiljøer. Dagen kommer til at
indeholde korte oplæg og pauser/diskussioner med udveksling af
ideer og erfaringer fra ”kollega til kollega”.
10:00 - 10:30 Ankomst og kaffe med rundstykker
10:30 - 11:45 Velkomst og start på temaet ”Vidensdeling fra kollega til kollega”
10:45 - 10.50 UC Syd, Pædagoguddannelsen Aabenraa, Netundervisergruppen: Oplæg af undervisere ved UC Syd om anvendelse af wiki-teknologi til udvikling af nye samarbejdsformer
for netundervisere ved pædagoguddannelsen i Aabenraa.
10:50 – 11:00 UC Syd, Pædagoguddannelsen Aabenraa,
Netundervisergruppen: Oplæg af undervisere ved UC Syd:
Anvendelse af wiki-teknolog i undervisningen (samarbejde med
studerende).

11:20 - 11:25 UCC, Pædagoguddannelsen Nordsjælland:
"Muligheder og begrænsninger for underviseren i forhold til
målet om de studerendes læring på netbaseret uddannelse",
v/ Ester Gregersen
11:25 - 11:30 CELM, VIA UC: ”På hvilke måder IKT, med fokus
på billedkommunikation, kan medvirke til at inddrage viden fra
professionspraksis i henholdsvis pædagoguddannelsen og
læreruddannelsens virkefelt ”, v/ Karen Hemmingsen og Jørgen
Asmussen
11:30 - 11:35 CELM, VIA UC: Eksempel på hvorledes
One-Note kan fungere som en lettilgængelig online fælles
arbejdsfil for f.eks. studerendes gruppearbejder.
11:35 - 11:40 VIA UC, Pædagoguddannelsen MidtVest: Opfordring til udvikling/udveksling med kolleger vedr. liniefagene i
netuddannelsen, især UMD, V/Frank Porsborg.
11:45 - 11:50 VIA UC, Pædagoguddannelsen MidtVest: Præsentation af igangværende evalueringsforløb over den netbaserede
pædagoguddannelse i Ranum/Viborg,
v/netkoordinator Stine Hamilton
11:50 – 13:00: Frokost
13:00 – 13:15 Netundervisning ved UC Syd. Om arbejdsgruppes
opsamling/status på netuddannelser ved UC Syd i foråret 2009,
v/ Studierektor Peter Thode Loft

11:00 – 11:05 UCC, Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland:
”Netundervisning i et sygeplejefagligt tema pædagogiske udfordringer og – overvejelser”, v/ Joy Hansen,
lektor, sygeplejerske, cand. scient.soc.

13:15 – 14:15 Kollegiale workshops med de første 4 oplæg

11:05 – 11:15 Pause

14:15 – 14:30 Kaffepause

11:15 – 11:20 UCC, Pædagoguddannelsen Nordsjælland:
”Netundervisning på Færøerne” om kulturelle og didaktiske
forskelle og muligheder, v/ Rune Christensen og Anne
Kirstine Nielsen

14:30 - 15:30 Kollegiale workshops med de sidste 4 oplæg
15:30—16:00 Fremtidigt samarbejde og afslutning på dagen.
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