
Konferencen 

Virtual Reality har siden sin renæssance for godt 3 år siden gået sin sejrsgang indenfor 

uddannelse af børn, unge og voksne. VR har et enormt potentiale for at vise os ting i 

undervisningen, vi normalt ikke kan se eller illustrere, og VR kan tage os steder hen, vi 

normalt ikke kommer. Derfor har indeholder VR potentialer til at løfte vores undervisning, og 

mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder med at udforske dette potentiale. 

Men hvad gør vi, når wow-effekten forsvinder, og vi skal omsætte VR i undervisningen. 

Hvordan bruger vi det, og hvordan integreres det? Og er potentialet så stort, at det står mål 

indsatsen? 

På konferencen kan du høre om  

- Hvorfor brug af VR i undervisning 

- Se en række eksempler på anvendelse af VR i undervisningen  

- Afprøve VR, der har været anvendt i undervisningen og 

- Diskutere didaktisk anvendelse af VR  

 

Facilitering 

Konferencen bliver fra morgenstunden og til sidste minut 

faciliteret af Anne Charlotte Petersen. Hun vil gennem denne 

sikre, at der ud over det faglige indhold lægges vægt på: 

•Aktive bidrag til konferencen fra både oplægsholdere og 

deltagere 

•Mulighed for at skabe nye netværk 

•Plads til refleksion, forundring, genkendelse med mere 

Dagens facilitering er tilrettelagt i samarbejde med Anette Grunnet. Anne Charlotte og Anette 

har planlagt og gennemført facilitering af en række større konferencer. I disse vægter de altid, 

at der skabes en god atmosfære og at sikre tid (at den overholdes – og at der er nok). Og så 

ynder de at lege med former. Så som deltager kan du forvente, at flere sanser og aktiviteter 

bringes i spil i løbet af dagen.  

Sted: 

Konferencen afholdes onsdag, den 29. jan - 2020 Økolariet, Dæmningen 11, Vejle. 

Tilmelding 

Tilmelding til konferencen foregår på Økolariet www.fluid.dk/tilmeld  

Pris for deltagelse i konferencen er 2.400 kr. for ikke medlemmer – 1400. kr. for medlemmer  

Yderligere information fra FLUID: sekretariatsleder Poul Tang, fluid@fluid.dk – 51715240. 

Se yderligere på www.fluid.dk/vr  

http://www.fluid.dk/tilmeld
mailto:fluid@fluid.dk
http://www.fluid.dk/vr

