
VILKA UTMANINGAR & MÖJLIGHETER SKAPAR DIGITALA VERKTYG I SKOLAN?

Det senaste inom den digitala världen är appen Periscope där du kan filma och sända live och bland många lärare debatteras
detta flitigt. Hur ska du som lärare hantera att dina elever kan smygfilma dig i ditt klassrum?

Den nya digitala världen skapar möjligheter och utmaningar för dig som lärare, men hur ska du göra för att hantera utvecklingen på rätt sätt
och har du den digitala kompetens som krävs? På konferensen Framtidens Läromedel SYD 2016 får du konkreta råd och arbetssätt för hur
du med hjälp av digitala verktyg höjer måluppfyllelsen och stimulerar elevernas inlärning såväl i som utanför klassrummet.

Du får bl.a. lära dig:

• Utveckla och anpassa pedagogiken till den nya tekniken

• Kombinera traditionella läromedel med nya digitala verktyg

• Utveckla och sprida den digitala kompetensen i din skola

SÄKRA DIN PLATS INNAN PRISHÖJNINGEN FREDAG 5 FEBRUARI

UR PROGRAMMET

Sara Bruun, förstelärare & lärare åk 7-9 i tyska & engelska, Furutorpskolan har lyft frågan angående hur du som lärare kan tänka kring
hanteringen av periscope, läs hennes artikel här! På Framtidens Läromedel Syd kommer Sara att prata om:

Struktur som digital framgångsfaktor

• Rätt struktur i undervisningen – hur då?

Meningsfull användning av IT

• Hur kan vi integrera IKT i all vår ordinarie undervisning?

Daniel Pamp, engagerad IKT-utvecklare samt lärare i Ma, NO & programmering, Gullviksskolan

Förtydligat förhållningssätt till kunskap

• Gemensamt förhållningssätt – lättare implementering av IT-verktyg

Håkan Fleischer, fil. dr i pedagogik, Fleischer Kompetensutveckling

Se hela programmet här!

Conductive ingår sedan januari 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och
utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential. Med fokus på dig och din
fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss och våra
övriga arrangemang? Gå in på  www.conductive.se  eller maila oss på  info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du
ringa 08-670 84 80.


