
  
 

GUIDET TUR 
Begge dage tilbyder vi at festivalgæster kan få en introduktion til indholdet 
og de pædagogiske tanker samt tage en snak med standens elevteams. 
Skriv til David for at høre nærmere og træffe aftale: dgt@stil.dk  
 

 

             

SCAN OG LÆS MERE PÅ EMU  

 

             

7. MARTS 
PÆDAGOGISKE ERFARINGER FRA CRAFT 

NETVÆRKET  
 
Kom forbi standen hvor vi tilbyder nedenstående events som 
CRAFT netværket også har arbejdet med. 
 
9.15-10.00   “DIGITAL  OG I NNOVATIV  TONI NG AF  P ROJE KTOPG AVEN”  

Drøftelse af potentialer og udfordringer. Mød elever, lærere og konsulenter 
som har arbejdet med at fokusere den eksisterende projektopgave, så den 
matcher det stærke fokus på it og innovation som der er i CRAFT 
projekterne i DM i digitale skills. Har projektopgaven potentiale som en 
prøveform, som rent faktisk adresserer elevernes arbejde med de 
tværgående, 21 århundredes kompetencer? Tilmelding her (10 pladser). 

 
 
10.15-11.00: “IT-FABR IKKEN OG AULA  IMPLEMENTERI NG –  ELEVAGENTER SOM  IT  

RESSOURCER P Å S KOLE N TIL  ELEV-LÆRING  MED IT”  
Drøftelse af potentialer og udfordringer. Her kan du møde elever, lærere 
og konsulenter som præsenterer erfaringerne fra to spændende projekter. 
Dels ”it fabrikken” som fokuserer på elevagenter i den helt enkle udgave: 
Som en projektuge, hvor en klasse får ansvaret for at hjælpe en anden 
klasse med at blive skarpe på it. Dels AULA implementering, hvor elever har 
givet inspiration til KOMBIT og de øvrige partnere bag AULA ift. hvordan 
elever mener at AULA kan implementeres på skolen. I begge projekter er 
fokus både på eleverne som ressourcer i skole-it og på at elever arbejder 
med innovation og problemløsning. Tilmelding her (10 pladser). 

 
14.00-15.00:  ELEVER HACKER CRAFT   

Hvordan kan man få erfaringerne fra CRAFT ind i skolens faglig-daglige 
hverdag? Gennem hele dagen har vinderteams af elever arbejdet med at 
hacke indholdet fra CRAFT ift. at få det integreret i skolens hverdag, efter at 
konkurrence er slut, projektplakaten rullet sammen og eleverne er vendt 
tilbage til hverdagen i klassen igen. Eleverne præsenterer deres hacks og 
ideer ift. at CRAFT’e skolens hverdag og de voksne deltagere inviteres til at 
diskutere med på idéerne og gøre dem endnu bedre. Tilmelding her (20 
pladser).  
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