DigiLär 2012 Inspirationsdagar
Måndag 22 oktober
Pass 1 – kl 09.00 -09.45
Måndag 22 okt
kl 09.45- 1030
OBS ändrad tid

Google EDU i undervisningen av svenska och matematik.
Två pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under några
år i bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i matematikundervisningen.

Måndag 22 okt
kl 09.00 -09.45

Wikisar i undervisningen
Enkla verktyg där pedagoger och elever kan samarbeta och enkelt
publicera texter och bilder på Internet utan inloggningsförfarande.

Lokal
Avar

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun

Lokal
Bornholm

Föreläsare: Ulrika Pettersson, Endre skola

Måndag 22 okt
kl 09.00 -09.45
Måndag 22 okt
kl 09.00 -09.45

Exempel http://www.diu.se/nr5-03/nr5-03.asp?artikel=s16
Groupwise och Portalen
Groupwise. Lär dig grunderna i ditt mailprogram (via Portalen).

Föreläsare: BUFs IKT-team

Gotland EDU Documents
Delade filer och dokument under Edu-fliken i Schoolsoft. Redigera
samma dokument online - elever kan fortsätta på ett arbete som en
frånvarande elev skapat. Spara i molnet!

Lokal
Hwitstjärna 1
Lokal
Hwitstjärna 2

Föreläsare: BUFs IKT-team
Pass 2 – kl 10.45-11.30
Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Webbpublicering. Varför då?
Vår egen Guldäppelvinnare inspirerar till användandet av bloggen
som verktyg tillsammans med Webbstjärnan. Vi berör betydelsen av
att kommunicera och nätverka med andra och att dela med sig av
eget innehåll på Internet. Upphovsrättsfrågor blir en naturlig del av
det dagliga skolarbetet och betydelsen av att göra ”riktiga” saker i
skolan kan resultera i motiverade och engagerade elever. Slutligen,
vad händer med lärarens roll?

Lokal
Bornholm

Föreläsare: Marie Andersson, Eskelhems skola
Blogg http://opedagogen.se/
Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Fria digitala lärresurser.
Inspirationsföreläsning som visar med exempel på olika fria
lärresurser och hur vi använder dem i undervisningen.

Lokal
Avar

Föreläsare: Marie Linder, Falun

Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Hemsida: http://marielinder.se/
Schoolsoft
Utveckla din kompetens att kommunicera med Schoolsoft. Nyheter,
meddelanden, fria grupper, planering, uppgifter, resultat.

Lokal
Hwitstjärna 2

Föreläsare: BUFs IKT-team
Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Gotland EDU Sites
Edu-fliken i Schoolsoft. Hur kan den användas i undervisningen, t ex
blogg, hemsidor, multimedia? Hur fungerar Google sites och vilken
nytta kan jag ha av det i undervisningen.

Lokal
Hwitstjärna 1

Didaktikens verktyg Utbildnings radions fria
lärplattform i multimodalt lärande
Utbildningsradion (UR) satsar på Framtidens lärande och visar
Didaktikens verktyg som är URs webbaserade lärplattform i
multimodalt lärande. Föreläsningen visar hur man kan arbeta med IKT
som en resurs i undervisningen. Carl Sahlin är mediepedagog på
Utbildningsradion.

Lokal
Ljusgården

Föreläsare: BUFs IKT-team

Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Föreläsare: Carl Sahlin, mediepedagog Utbildningsradion
Måndag 22 okt
kl 10.45-11.30

Hemsida: http://www.ur.se/didaktikensverktyg/
Digitala verktyg från en skolledares synvinkel
Primär målgrupp: Rektorer och ledningspersonal.
”Det är ett skolutvecklingsarbete att göra skolan relevant för
elevernas nutid och framtid. Och vad behöver skolledare för
kunskaper och stöd för att kunna driva ett sådan utvecklingsarbete.
DET ÄR INTE ETT IKT-PROJEKT eller ett EN-TILL-EN-projekt. Det
handlar om lärande med hjälp av digitala verktyg och att utveckla en
digital kompetens"

Föreläsare: Mikael Parknäs, Rektor Smedingeskolan i Kungsbacka

Lokal
Dagö

Pass 3 – kl 13.00-13.45
Måndag 22 okt
kl 13.00-13.45

Webbpublicering. Varför då?
Vår egen Guldäppelvinnare inspirerar till användandet av bloggen
som verktyg tillsammans med Webbstjärnan. Vi berör betydelsen av
att kommunicera och nätverka med andra och att dela med sig av
eget innehåll på Internet. Upphovsrättsfrågor blir en naturlig del av
det dagliga skolarbetet och betydelsen av att göra ”riktiga” saker i
skolan kan resultera i motiverade och engagerade elever. Slutligen,
vad händer med lärarens roll?

Lokal
Bornholm

Föreläsare: Marie Andersson, Eskelhems skola
Blogg http://opedagogen.se/
Måndag 22 okt
kl 13.00-13.45

Google EDU i undervisningen av svenska och matematik.
Två pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under
några år i bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i
matematikundervisningen.

Lokal
Avar

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun
Måndag 22 okt
kl 13.00-13.45

Groupwise och Portalen
Groupwise. Lär dig grunderna i ditt mailprogram (via Portalen).

Lokal
Hwitstjärna 1

Måndag 22 okt
kl 13.00-13.45

Schoolsoft
Utveckla din kompetens att kommunicera med Schoolsoft. Nyheter,
meddelanden, fria grupper, planering, uppgifter, resultat.

Lokal
Hwitstjärna 2

Föreläsare: BUFs IKT-team

Föreläsare: BUFs IKT-team

Måndag 22 okt
kl 13.00-13.45

Moderna verktyg och delaktighet. Digitala lärverktyg och
arbetssätt för ökad delaktighet och måluppfyllelse.
Hur kan IKT utveckla lärmiljöer som stödjer barn- och ungdomars
olika sätt att lära?
Hur kan digitala lärverktyg möjliggöra ett tillgängligt skriftspråk och
underlätta lärandet för elever i t.ex. läs- och skrivsvårigheter?
Exempel på konkreta arbetssätt för att öka elevers delaktighet och
möjligheter att nå målen.

Lokal
Södervärnskolans
aula

Föreläsare: Gunilla Almgren Bäck, Mölndal

Blogg http://gunillaalmgrenback.wordpress.com/
Pass 4 – kl 14.15-15.00
Måndag 22 okt
kl 14.15-15.00

Digitala verktyg från en skolledares synvinkel
Primär målgrupp: Rektorer och ledningspersonal
”Det är ett skolutvecklingsarbete att göra skolan relevant för
elevernas nutid och framtid. Och vad behöver skolledare för
kunskaper och stöd för att kunna driva ett sådan utvecklingsarbete.
DET ÄR INTE ETT IKT-PROJEKT eller ett EN-TILL-EN-projekt. Det
handlar om lärande med hjälp av digitala verktyg och att utveckla en
digital kompetens"

Lokal
Dagö

Måndag 22 okt
kl 14.15-15.00

Didaktikens verktyg Utbildnings radions fria
lärplattform i multimodalt lärande
Utbildningsradion (UR) satsar på Framtidens lärande och visar
Didaktikens verktyg som är URs webbaserade lärplattform i
multimodalt lärande. Föreläsningen visar hur man kan arbeta med IKT
som en resurs i undervisningen. Carl Sahlin är mediepedagog på
Utbildningsradion.

Lokal
Avar

Föreläsare: Mikael Parknäs, Rektor Smedingeskolan i Kungsbacka

Föreläsare: Carl Sahlin, mediepedagog Utbildningsradion
Måndag 22 okt
kl 14.15-15.00

Hemsida: http://www.ur.se/didaktikensverktyg/
Google EDU i undervisningen av svenska och matematik. Två
pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under några år i
bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i matematikundervisningen.

Lokal
Ljusgården

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun

Måndag 22 okt
kl 14.15-15.00

Fria digitala lärresurser.
Inspirationsföreläsning som visar med exempel på olika fria
lärresurser och hur vi använder dem i undervisningen.

Föreläsare: Marie Linder, Falun

Hemsida: http://marielinder.se/

Lokal
Hwitstjärna 1

Tisdag 23 oktober
Pass 1 – kl 09.00-09.45
Tisdag 22 okt
Moderna verktyg och delaktighet. Digitala lärverktyg och
kl 09.00-09.45
arbetssätt för ökad delaktighet och måluppfyllelse.
Hur kan IKT utveckla lärmiljöer som stödjer barn- och ungdomars
olika sätt att lära?
Hur kan digitala lärverktyg möjliggöra ett tillgängligt skriftspråk och
underlätta lärandet för elever i t.ex. läs- och skrivsvårigheter?
Exempel på konkreta arbetssätt för att öka elevers delaktighet och
möjligheter att nå målen.

Lokal
Avar

Föreläsare: Gunilla Almgren Bäck, Mölndal

Blogg http://gunillaalmgrenback.wordpress.com/
Google EDU i undervisningen av svenska och matematik.
Två pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under några
år i bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i matematikundervisningen.

Tisdag 23 okt
kl 09.00-09.45,

Lokal
Dagö

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun

Tisdag 23 okt
kl 09.00-09.45

Groupwise och Portalen
Groupwise. Lär dig grunderna i ditt mailprogram (via Portalen).

Lokal
Ljusgården

Tisdag 23 okt
kl 09.00-09.45

Gotland EDU Documents
Delade filer och dokument under Edu-fliken i Schoolsoft. Redigera
samma dokument online - elever kan fortsätta på ett arbete som en
frånvarande elev skapat. Spara i molnet!

Lokal
Ösel och Rügen

Föreläsare: BUFs IKT-team

Föreläsare: BUFs IKT-team
Tisdag 23 okt
kl 09.00-09.45

Wikisar i undervisningen
Enkla verktyg där pedagoger och elever kan samarbeta och enkelt
publicera texter och bilder på Internet utan inloggningsförfarande.

Lokal
Bornholm

Föreläsare: Ulrika Pettersson, Endre skola

Exempel http://www.diu.se/nr5-03/nr5-03.asp?artikel=s16

Pass 2 – kl 10.45-11.30
Tisdag 23 okt
kl 10.45-11.30

Skolverket och den digitala skolan?
•
Forskningen om den digitala skolan
•
Hur påverkas resultaten?
•
Hur kan ämnesundervisningen bli bättre med hjälp av it?
•
Vad gör myndigheten på området?

Lokal
Bornholm

Föreläsare: Peter Karlberg, Skolverket
Tisdag 23 okt
kl 10.45-11.30

Tisdag 23 okt
kl 10.45-1130

Surfplattor i undervisningen.
Deltagare från BUFs surfplatteprojekt berättar om sina erfarenheter
från försöket. Fallgropar du bör undvika och vinsterna de ser i det
pedagogiska arbetet.
Schoolsoft
Utveckla din kompetens att kommunicera med Schoolsoft. Nyheter,
meddelanden, fria grupper, planering, uppgifter, resultat.

Lokal
Avar

Gotland EDU Sites
Workshop, Edu-fliken i Schoolsoft. Hur kan den användas i
undervisningen, t ex blogg, hemsidor, multimedia? Hur fungerar
Google sites och vilken nytta kan jag ha av det i undervisningen?

Lokal
Ösel och Rügen

Lokal
Dagö

Föreläsare: BUFs IKT-team
Tisdag 23 okt
kl 10.45-11.30

Föreläsare: BUFs IKT-team

Tisdag 23 okt
kl 10.45-11.30

Fria digitala lärresurser.
Inspirationsföreläsning som visar med exempel på olika fria
lärresurser och hur vi använder dem i undervisningen.

Lokal
Ljusgården

Föreläsare: Marie Linder, Falun

Hemsida: http://marielinder.se/
Pass 3 – kl 13.00-13.45
Tisdag 23 okt
kl 13.00-13.45

Skolverket och den digitala skolan?
•
Forskningen om den digitala skolan
•
Hur påverkas resultaten?
•
Hur kan ämnesundervisningen bli bättre med hjälp av it?
•
Vad gör myndigheten på området?

Föreläsare: Peter Karlberg, Skolverket

Lokal
Avar

Tisdag 23 okt
kl 13.00-13.45

Google EDU i undervisningen av svenska och matematik.
Två pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under några
år i bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i matematikundervisningen.

Lokal
Ljusgården

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun
Eftermiddagsfika finns i Rådhusets ljusgård Kl 13.45 – 14.15
Pass 4 – kl 14.15-15.00
Tisdag 23 okt
kl 14.15-15.00

Google EDU i undervisningen av svenska och matematik.
Två pedagoger från Sollentuna som använt Google EDU under några
år i bl a “skriva sig till läsning 2.0 “och i matematikundervisningen.

Lokal
Ljusgården

Föreläsare: Sara Penje och Annika Agélii Genlott, Sollentuna
kommun
Tisdag 23 okt
kl 14.15-15.00

Groupwise och Portalen
Groupwise. Lär dig grunderna i ditt mailprogram (via Portalen).

Lokal
Bornholm

Tisdag 23 okt
kl 14.15-15.00

Schoolsoft
Utveckla din kompetens att kommunicera med Schoolsoft. Nyheter,
meddelanden, fria grupper, planering, uppgifter, resultat.

Lokal
Avar

Föreläsare: BUFs IKT-team

Föreläsare: BUFs IKT-team

