
Vil du gerne have en introduktion til digital handel? I har på
din skole mulighed for at booke Videncenter for Digital Handel
til at komme ud og undervise jeres undervisere i
grundlæggende digital handel. Der er mulighed for at booke
mellem 1-5 undervisningsdage.
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Det vil til de fleste skoler være oplagt at

tage afsæt i "Introduktion til digital

handel" ,  som indeholder en kombination af

undervisning og løsning af opgaver .  

Hvis I gerne vil ruste jeres undervisere

endnu bedre til at håndtere digital handel ,

skal I supplere med ekstra undervisnings-

dage .  Som udgangspunkt har vi 4 ekstra

undervisningsdage ,  der dels kan sikre ,  at

underviserne får en grundig og dækkende

basisviden og dels giver underviserne input

til ,  hvordan digital handel kan integreres i

netop deres fag .

UNDERVISNING I DIGITAL
HANDEL PÅ DIN SKOLE

Undervisningen foregår på introducerende niveau og er

tiltænkt alle undervisere og faggrupper og giver en bred

indføring i den digitale verdens begreber ,  tanker ,  modeller ,  etc .

Vi har erfaring med ,  at det skaber en snak på gangene og i

lærerværelset ,  som er gavnlig for at kickstarte udviklingen mod

undervisning i den digitale verden ,  hvis alle undervisere tages

med til introduktionen .

Prisen er kr .  5 .000 ,- pr .  undervisningsdag .  Herudover er der de ”vanlige” ting som

kilometertakst ,  fortæring ,  overnatning ,  etc .  Men har I kaffe på kanden og frokost i

kantinen ,  så er vi allerede ret langt på den del .

Hvis du er interesseret i at høre mere, kontakt da Flemming B. Jessen på tlf.  2541 3611
eller mail: flmj@digitalhandel.dk, så tager vi gerne en snak om mulighederne.

5 mulige undervisningsdage

FOR UNDERVISERE

Hvem er det for?

Pris og kontakt


