Projekt Edison eventkalender #1
- Flere af webinarerne optages
Dato og
eventtype

Webinarer

Link til
tilmelding

Tirsdag
d. 4. maj,
kl. 14 – 15

”Projekt Edison – nu kan eleverne opfinde med teknologi”

LINK

Vi fortæller om Projekt Edison 2021, hvor elever i år kan bringe både
teknologi ind i deres opfindelser. Derudover er der mulighed for at
blive klogere på temaet til Projekt Edison i 2021 og stille spørgsmål.
Målgruppe: lærere, skoleledere og Projekt Edison-koordinatorer

Torsdag d. 24.
juni
Kl. 13.30 – 15

”Sådan afholder du en god Projekt Edison lærercamp”

LINK

På dette webinar får I redskaber og ideer til at afholde en god Projekt
Edison lærercamp. I får en præsentation, som kan danne afsæt for
jeres lokale proces.
Målgruppe: Projekt Edison-koordinatorer og tovholdere/instruktører

Onsdag
d. 25. august
kl. 14.15 –
16.30

”Virtuel Projekt Edison lærercamp”

LINK

Som noget nyt tilbyder Fonden for Entreprenørskab og
Teknologipagten deltagelse i en virtuel lærercamp. Webinaret er for
jer, som ikke får tilbudt en lærercamp i jeres kommune.
Målgruppe: lærere

Tirsdag d. 31.
august, kl.
14.15 – 16.30

”Virtuel Projekt Edison lærercamp”

LINK

Som noget nyt tilbyder Fonden for Entreprenørskab og
Teknologipagten deltagelse i en virtuel lærercamp. Webinaret er for
jer, som ikke får tilbudt en lærercamp i jeres kommune.
Målgruppe: lærere

Onsdag d. 8.
september, kl.
14 – 15.15

”Hvad er teknologiforståelse egentlig for noget?!”

LINK

Webinaret er for jer, der gerne vil køre teknologi-sporet i Projekt
Edison og har en interesse for at sætte strøm til elevernes opfindelser.
Målgruppe: lærere og Projekt Edison-koordinatorer

Torsdag d. 9.
september, kl.
14.30 – 16

”Hvordan styrkes elevernes kreativitet?”

LINK

På dette webinar, folder vi kreativitetsbegrebet ud og belyser hvorfor
det er så vigtigt, at eleverne kan bruge og udvikle deres
kreativitetskompetence – både med og uden teknologi.
Målgruppe: Lærere

Tirsdag d. 14.
september, kl.
15 – 16.15

”Tænd for konfettikanonen til den lokale finale!”

LINK

Her kan I opnå tips og tricks til opbygning af den lokale finale, så det
bliver en god oplevelse. I får standard-skabeloner til program, afvikling
og info-mails. Få inspiration fra andre kommuners lokale finale.
Målgruppe: Projekt Edison-koordinatorer og tovholdere/instruktører

Torsdag d. 23.
september, kl.
14 – 16.30

”Bliv klogere på de teknologier, vi bruger i Projekt Edison 2021”
Er I på teknologi-sporet? Så kan I på denne workshop tjekke følgende
teknologier ud: micro:bit, Scratch, Minecraft: Education Edition,
Tinkercad og apps i powerpoint/slides. I kommer også selv til at prøve
kræfter med dem, så I kan se, hvordan eleverne kommer til at
eksperimentere og skabe med teknologi.
Målgruppe: Lærere

NB! Et webinar kan blive aflyst, såfremt der er tilmeldt under 15 deltagere

LINK

Projekt Edison eventkalender #2
- Alle webinarer optages
Dato og
eventtype

Webinarer

Link til
tilmelding

Tirsdag d. 5.
oktober, kl.
8.30 – 10.00

”Bliv klogere på de teknologier, vi bruger i Projekt Edison 2021”

LINK

Er I på teknologi-sporet? Så kan I med jeres elever prøve at skabe med
følgende teknologier: micro:bit, Scratch, Minecraft: Education Edition,
Tinkercad og apps i powerpoint/slides.
Målgruppe: Lærere og elever på teknologi-sporet. Lærere logger ind.

Torsdag d. 7.
oktober, kl. 9 –
10.15

”Skin igennem i jeres pitch”

LINK

I dette webinar for elever (og lærere), får I bud på, hvordan I kan
brænde igennem i jeres pitch. I vil få viden om opbygning og
præsentationsteknikker.
Målgruppe: Elever og lærere. Lærere logger ind.

Mandag d. 1.
november, kl.
14 - 16.30

”Bliv klogere på de teknologier, vi bruger i Projekt Edison 2021”
Er I på teknologi-sporet? Så kan I på denne workshop tjekke følgende
teknologier ud: micro:bit, Scratch, Minecraft: Education Edition,
Tinkercad og apps i powerpoint/slides. I kommer også selv til at prøve
kræfter med dem, så I kan se, hvordan eleverne kommer til at
eksperimentere og skabe med teknologi.
Målgruppe: Lærere

Tirsdag d. 16.
november, kl.
14.30 - 15.30

”Spændt på finalen? – tag det roligt!”

Torsdag d. 25.
november

”Projekt Edison – finale”

Tirsdag d. 7.
december, kl.
15 - 16

”Entreprenørskab og teknologi i et ledelsesperspektiv”

LINK

Tillykke Projekt Edison-finalister! I får på dette webinar de sidste fif til,
hvordan I kan brænde igennem i jeres pitch til finalen. I vil få viden om
det tekniske setup på dagen.
Målgruppe: finalister, finalisters lærere samt Projekt Edisonkoordinatorer. Elever logger ind.
Vi har kørt den helt store konfettikanon i stilling!
Følg med live i den store Projekt Edison-finale, hvor vinderen af Projekt Edison 2021 skal
findes.
På dette webinar hører I om, hvordan I kan holde gryden i kog i
hverdagen efter konkurrencen. Vi drøfter også, hvordan Projekt Edison
og entreprenørskab kan tænkes ind i en progression og forankres på
jeres skole.
Målgruppe: Skoleledelse

LINK

