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Web 2.0, dialog og interaktivitet 
på EMU.dk 



Agenda 

•  Intro + nogle få udvalgte EMU-slides 
•  ”Web 2.0” med udgangspunkt i dette Mindmeister.com mindmap… 
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EMU 

•  Formål: at udvikle og forbedre undervisningen ved at give 
skolerne en fælles indgang til de vigtigste ressourcer på internettet 

EMU 

Overblik 

Indhold 
Samarbejde 

Platform 

Dialog 

Værktøjer 



Elevområdet til dine elever! http://emu.dk/gymelev/ 

•  Det faglige (fx temaer om 
motivation, studiekompetence) 

•  Det praktiske (studiejobs, faglige 
konkurrencer mv.) 

•  Det nyttige (eksamen, 
studieværksted, hjælp til 
skriftlige opgaver og meget 
andet) 

•  Guide til området (tag et 
eksemplar)! 



Det faglige i det daglige 

Ny guide med inspiration til hvad du kan 
finde på EMU til planlægning af 
undervisning, samarbejde mellem fag, 
integration af it og meget andet.  

Du er meget velkommen til at tage en eller 
flere guides med hjem til din skole 

Du kan også nemt bestille disse guides  
Se mere: http://www.emu.dk/gym/guidegym.html 



Indgangen til de gymnasiale uddannelser 
på EMU: emu.dk/gym 
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E-museum.dk 
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Klima på EMU 



Teachers’ COP15 
http://teacherscop15.dk 

Nordisk Klimadag 
http://klimanorden.org 

Klimacup.emu.dk 
http://klimanorden.org  

EMUs klimatema 
http://emu.dk/tema/klima  



Teachers’ COP15 – climate in education 

Klimaprojekter fra UNI●C 
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Målgruppen er lærere : 

•  i grundskoler 
•  på gymnasiale udannelser 
•  på erhvervsuddannelser. 

Bred tilgang med et 
internationalt perspektiv. 

•  Sæt din skole eller dit 
projekt på klimakortet. 

•  Følg debatten på den 
internationale weblog. 

•  Bliv inspireret til 
klimaundervisning. 



Sæt din skole eller dit projekt på klimaverdenskortet 

Klimaprojekter fra UNI●C 
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Del dine erfaringer: 

Upload en projektbeskrivelse, 
en flyer eller et link til din 
Youtube-film. 

Besøgende fra hele verden. 

Fokus på klima. 



Følg webloggen 

Klimaprojekter fra UNI●C 
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klimanorden.org 

og 

Teachers’ COP15  

er åben for debat. 

Læs weblog-indlæggene fra 
hele verden eller skriv selv et. 

Ordet er dit... Skriv til os. 



Klimacup.emu.dk – klimarelaterede konkurrencer 

Klimaprojekter fra UNI●C 
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•  Hvilken skole er bedst til at 
integrere klimaemnet i 
undervisningen?  

Vind 18.000 klimakroner til 
din skole.  

•  Klimacup.emu.dk er 
konkurrencer med relation til 
klimaundervisning i udvalgte 
fag.  



Klik på mindmap-billedet for at gå til mindmaster.com 

Kontakt: claus.berg@uni-c.dk 
•  Facebook http://facebook.com/claus.berg 
•  Twitter: http://twitter.com/clausberg    
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