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Vores kerneopgave

Vi laver digitale undervisningsforløb sammen med jer, 
underviserne, på de merkantile erhvervsskoler.

Det foregår på vores udviklerseminarer 6-8 gange årligt.



Partnerskoler



Digitale undervisningsforløb

Vi arbejder med de nyeste emner inden for 
digital forretningsudvikling

og sørger for at eleverne får kendskab til de nyeste teknologier, når 
vi udvælger emner. 

Vi har lige nu 61 forløb at vælge imellem til både 
grund- og hovedforløb.



Viden om datas tilbud til dig 

61
Undervisnings-

forløb

Udviklerseminarer

AHEAD20
4 seminarer onlineStudieture

Case Competition EUD
7. April 2021

Ambassadør
møder

Webinarer om AR & VR



Emner til din undervisning

Presenter
Presentation Notes
Kunstig Intelligens/RPAGoogle AnalyticsDataforståelseData, etik og verdensmålOmnichannelBig dataAR/VRDisruptionPersondata (GDPR)Online markedsføringBlockchainInternet of Things (IoT)Sociale medierVR 360 grader



Udviklingsprocessen i videncentret



Principperne bag forløbene

ANVENDELSESORIENTERET

EKSPERTVIDEN MIKROFORLØB (3-4 timer)

MULTIMODAL

FOKUS PÅ DATA OG
NYE TEKNOLOGIER

UDFORDRINGSBASERET

Presenter
Presentation Notes
Anvendelsesorienterede & Multimodale  Tekster, ekspertvideoer, podcast, interaktive grafikker & opgaver. 3-4 timers varighed – Mulighed for at tage dele ud af forløbet.



Undervisningsforløb på 
videncenterportalen.dk/vod

https://videnscenterportalen.dk/dsf/


VR – 360 graders undervisning



AR

AR-filtre er den nyeste trend på de sociale 
medier. Det er meget mere end sjove ansigter -
og virksomhederne er i fuld gang med at 
anvende AR-reklamer i deres digitale strategier. 
Få en forståelse for, hvordan de bliver brugt, og 
dan dig et overblik over de grundlæggende 
mekanikker ved teknologien.

Tilmeld dig her

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1ZUthheRmE-ZlkvK03xTcTNtVXG5IQ1Pux8B2-pRLP9UMzJFUUlJNERBSklPOEVVMFBYRjZSMDJROC4u
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