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In English

Digitaalisia lukutaitoja kehittämässä:
Tapaus Somejam

Date: 
Torstai, 13 joulukuu, 2018 - 16:30
 
Tilaisuus kaikille Pitkyn jäsenille

Digitaalisista lukutaidoista puhutaan paljon: ne nähdään kansalaistaitojen ytimessä. Sen sijaan niiden tukemisen
ja kehittämisen vastuista ei juuri puhuta, kuten ei pedagogisista tukemisen malleistakaan. Digitaaliset lukutaidot
itsessään on termi, joka venyy moneen suuntaan. Alustus pureutuu pedagogiikkaan ja selittää termiä ylirajaisen
mallin, hackathonin kautta. Somejam Tampere ylittää sukupolvia, kulttuureja sekä koulutuksen ja
yritystoiminnan rajoja. Esitys pohjautuu tekeillä olevaan tutkimusartikkeliin. 
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Sirkku Kotilainen toimii professorina Tampereen yliopistossa. Hän johtaa kansainvälistä maisteriohjelmaa MDP in
Digital Literacy Education, ohjaa alan tohtoriopiskelijoita ja toimii tutkimusalan kehittämisessä kansainvälisesti.

Linkkejä:

https://www.youtube.com/watch?v=q-FBx7MhnAc

Aika: Torstai 13.12.2018 klo 16:30 - 18. 
Paikka: Hatanpään valtatie 30, Neuvotteluhuone 1

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Keskiviikko, 28 marraskuu, 2018 - 10:00
Tapahtumalaji: 
ICT-Ladies

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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