O:MEET

13 augusti

Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun.

Onsdag 13 augusti 2014
Restaurangen
Brattebergsskolan

Ante Runnquist
Bra lärmiljöer kännetecknas av
ett starkt sammanhang, de
hjälper oss att fokusera på
lärandet, de skapar lust
och riktning. Föreläsningen
handlar om hur vi kan skapa det
genom att öka vår förståelse
för den Socio-kulturella , den
intellektuella, den fysiska och
den digitala lärmiljön.

Samma innehåll på förmiddag och
eftermiddag för att pedagoger i
förskola, fritidshem, grund-, säroch gymnasieskola skall kunna
delta.

8.30

Gemensam inledning
Ante Runnquist
9.45 Fika
10.00 Workshop A
11.00 Workshop B

Du behöver inte föranmäla dig
till någon Workshop. Är det
fullt går du vidare till nästa.
Ta gärna med lärplatta eller
dator
I skolrestaurangen finns
representanter från
våra leverantörer

13.00
14.15
14.30
15.30

Gemensam inledning
Ante Runnquist
Fika
Workshop C
Workshop D

10.00

A1. Att skriva sig till
läsning

A2. Formativ bedömning

A3. Nya samtalsmallen i
Unikum för förskolan

Mona Wiklander
Öckerösalen, Kommunhuset
10.00-12.00

Brita Malmcrona
Hörsalen, Biblioteket
10.00-12:00

Mona är verksam på Kungsgårdens skola i
Sandviken. För tio år sedan började hon
”att skriva sig till läsning” med en hel klass,
datorer utrustade med talsyntes och
ljudande tangentbord. Mona kommer att
föreläsa om arbetssättet ASL, forskning och
hur man går från ASL ”att skriva sig till
läsning" till språkutveckling och läslyft för
att få en ökad måluppfyllelse.

Här följer vi upp Anna Karlefjärds föreläsning
om formativ klassrumspraktik och
betygssättning från i våras. Det blir tillfälle
att fundera vidare över hur ditt klassrum har
förändrats utifrån ett formativt tänkande
och IT. Vi tar del av vad kollegor ute i landet
gör och låter oss inspireras av goda exempel.

Cecilia Manfredsson, Robert Nordberg,
Sara Brugård, Eva Wiktorsson och
Rachel Wanther
Skolrestaurangen, Bratteberg
10.00-10.50

A4. Google Drive

A5. Kan matematik undervisning vara både
rolig och lärorik?

A6 – B6. 3D-klassrummet
revolutionerar lärandet

Frans Hansson och Elin Renklint
Sal A2024, Bratteberg
10.00-10.50

Sandra Mohlin
Sal E2005, Bratteberg
10.00-10.50

Karl Arnell med flera, ITM och Sensavis
Sal A2031, Bratteberg
10.00-10.50 och 11.00-12.00

Skapa och dela dokument med elever, lägg
upp filmer och skapa formulär i Google
Drive. Frans och Elin berättar och visar hur
de använt Google Drive i undervisning samt i
kontakten med elever och föräldrar.

Med ökad variation i undervisningen tycker
fler elever att matematik är roligt. På den
här workshopen får du chansen att testa
olika klassrumsaktiviteter. Aktiviteter som
tränar de olika förmågorna och bearbetar
delar av det centrala innehållet. Vi kommer
bland annat att spela, leka och prata
matematik.

Forskarna är överens. Motivation hos
studenterna är en vital nyckel till
framgångsrik inlärning. Motivation föder i sin
tur ett stort antal egenskaper som
tillsammans ger häpnadsväckande resultat.
Lust, nyfikenhet, tålamod och engagemang.
Därför är vi stolta över att få demonstrera
3D-klassummet.

Du behöver inte föranmäla dig till någon
Workshop. Är det fullt går du vidare till
nästa.

Representanter från kommunens
utvecklingsgrupp för Unikum i förskolan visar
den nya samtalsmallen samt tankarna och
arbetet med den. Vi kommer pröva på att
arbeta i mallen, så ta med lärplatta eller
dator.

B1. Att skriva sig till
läsning, fortsättning

B2. Formativ bedömning,
fortsättning

B3. Lägereldar, vattenhål
och grottor - ett sätt att
förstå lärmiljöer

Mona Wiklander
Öckerösalen, Kommunhuset
10.00-12.00

Brita Malmcrona
Hörsalen, Biblioteket
10.00-12:00

Ante Runnquist
Skolrestaurangen, Bratteberg
11.00-12.00

Mona är verksam på Kungsgårdens skola i
Sandviken. För tio år sedan började hon
”att skriva sig till läsning” med en hel klass,
datorer utrustade med talsyntes och
ljudande tangentbord. Mona kommer att
föreläsa om arbetssättet ASL, forskning och
hur man går från ASL ”att skriva sig till
läsning" till språkutveckling och läslyft för
att få en ökad måluppfyllelse.

Här följer vi upp Anna Karlefjärds föreläsning
om formativ klassrumspraktik och
betygssättning från i våras. Det blir tillfälle
att fundera vidare över hur ditt klassrum har
förändrats utifrån ett formativt tänkande
och IT. Vi tar del av vad kollegor ute i landet
gör och låter oss inspireras av goda exempel.

Workshopen introducerar en enkel modell
för lärmiljöer som ger oss verktyg att
beskriva både kognitiva processer, arbetssätt
samt fysiska och digitala lärmiljöer. Med
hjälp av modellen försöker vi få fatt i
begreppet ”medveten variation”: hur
undervisningen och lärmiljö ska vara
sammansatt för att möta både elevernas
behov och läroplanens krav.

B4. Bilder, bilder, bilder

B5. Unikum - Drop in

B6. Kan spel som
Minecraft användas för
lärande?

Anders Näslund
Sal A2024, Bratteberg
11.00-12.00

Carina Anderälv och Josefin Gillholm
Lejonet, Kommunhuset
11.00-12.00

Katarina Knutsson
Sal E2005, Bratteberg
11.00-12.00

Anders visar bildhanteringsprogrammet
PS-express med Photosync och
överföring av bilder mellan datorpadda/mobil eller vise versa, nu med
utökade funktioner.

Kom med dina frågor och få hjälp för att
komma vidare i ditt användande av
Unikum.

Tänk utanför boxen och använd spel i
pedagogiskt syfte för lärande. Katarina
visar hur de använt spelet Minecraft i
matematik och svenska. Du kommer få
pröva på spelet Minecraft på lärplattan
och samtala kring hur man kan använda
spel i olika lärandesituationer. Ta med
lärplatta.

14.30

C1. Att skriva sig till
läsning

C2. Formativ bedömning

C3. Nya samtalsmallen i
Unikum för förskolan

Mona Wiklander
Öckerösalen, Kommunhuset
14.30-16.30

Brita Malmcrona
Hörsalen, Biblioteket
14.30-16.30

Mona är verksam på Kungsgårdens skola i
Sandviken. För tio år sedan började hon
”att skriva sig till läsning” med en hel klass,
datorer utrustade med talsyntes och
ljudande tangentbord. Mona kommer att
föreläsa om arbetssättet ASL, forskning och
hur man går från ASL ”att skriva sig till
läsning" till språkutveckling och läslyft för
att få en ökad måluppfyllelse.

Här följer vi upp Anna Karlefjärds föreläsning
om formativ klassrumspraktik och
betygssättning från i våras. Det blir tillfälle
att fundera vidare över hur ditt klassrum har
förändrats utifrån ett formativt tänkande
och IT. Vi tar del av vad kollegor ute i landet
gör och låter oss inspireras av goda exempel.

Cecilia Manfredsson, Robert Nordberg,
Sara Brugård, Eva Wiktorsson och
Rachel Wanther
Skolrestaurangen, Bratteberg
14.30-15.20

C4. Himmel eller helvete?
Att gilla kvalitetsarbetet

C5. Appar för att
överbrygga hinder

C6 – D6. 3D-klassrummet
revolutionerar lärandet

Patrik Finn
Lejonet, Kommunhuset
14.30-15.20

Anne Wallenberg med elev
Sal E2005, Bratteberg
14.30-15.20

Karl Arnell med flera, ITM och Sensavis
Sal A2031, Bratteberg
14.30-15.20 och 15.30-16.30

Kan det systematiska kvalitetsarbetet bidra
till skolutveckling, arbetsglädje och Vikänsla? Patrik Finn ger sina perspektiv på
frågan och konkreta tips och trix.

Även om man har dyslexi eller inte tycker
om att prata inför en grupp kan man göra
bra redovisningar och presentationer. Elever
visar hur de använder olika appar för att
överbrygga hinder.

Forskarna är överens. Motivation hos
studenterna är en vital nyckel till
framgångsrik inlärning. Motivation föder
i sin tur ett stort antal egenskaper som
tillsammans ger häpnadsväckande
resultat. Lust, nyfikenhet, tålamod och
engagemang. Därför är vi stolta över att
få demonstrera 3D-klassummet.

Du behöver inte föranmäla dig till någon
Workshop. Är det fullt går du vidare till
nästa.

Representanter från kommunens
utvecklingsgrupp för Unikum i förskolan visar
den nya samtalsmallen samt tankarna och
arbetet med den. Vi kommer pröva på att
arbeta i mallen, så ta med lärplatta eller
dator.

15.30

D1. Att skriva sig till
läsning, fortsättning

D2. Formativ bedömning,
fortsättning

D3. Lägereldar, vattenhål
och grottor - ett sätt att
förstå lärmiljöer

Mona Wiklander
Öckerösalen, Kommunhuset
14.30-16.30

Brita Malmcrona
Hörsalen, Biblioteket
14.30-16.30

Ante Runnquist
Skolrestaurangen, Bratteberg
15.30-16.30

Mona är verksam på Kungsgårdens skola i
Sandviken. För tio år sedan började hon
”att skriva sig till läsning” med en hel klass,
datorer utrustade med talsyntes och
ljudande tangentbord. Mona kommer att
föreläsa om arbetssättet ASL, forskning och
hur man går från ASL ”att skriva sig till
läsning" till språkutveckling och läslyft för
att få en ökad måluppfyllelse.

Här följer vi upp Anna Karlefjärds föreläsning
om formativ klassrumspraktik och
betygssättning från i våras. Det blir tillfälle
att fundera vidare över hur ditt klassrum har
förändrats utifrån ett formativt tänkande
och IT. Vi tar del av vad kollegor ute i landet
gör och låter oss inspireras av goda exempel.

Workshopen introducerar en enkel modell
för lärmiljöer som ger oss verktyg att
beskriva både kognitiva processer, arbetssätt
samt fysiska och digitala lärmiljöer. Med
hjälp av modellen försöker vi få fatt i
begreppet ”medveten variation”: hur
undervisningen och lärmiljö ska vara
sammansatt för att möta både elevernas
behov och läroplanens krav.

D4. Omdefiniera lärandet
med blogg/hemsida

D5. eTwinning och
Comenius – en väg till
Europa

D6. Animera med appen
iMotion

Cecilia Manfredsson
Lejonet, Kommunhuset
15.30-16.30

Zenita Nordberg
Sal E2005, Bratteberg
15.30-16.30

Per Åhlund
Sal A2024, Bratteberg
15.30-16.30

Kom igång med webbpublicering och
kommunens verktyg Wordpress. Vi tittar
även på olika sätt att använda blogg för
lärande. Ta gärna med egen lärplatta eller
dator.

En introduktion till hur du med hjälp av
eTwinning kan sudda klassrummets väggar
och få kontakt med lärare runt om i Europa.
Välj ett eget ämnesområde eller haka på
någon annans projektidé. Jag delar med mig
av mina erfarenheter från vårt multilaterala
Eu- projekt, Peaceful Horizon och visar på
några digital verktyg som vi använt oss av.

Här får du pröva gratisappen iMotion HD för
att på ett enkelt sätt göra animerad film. När
du animerar kan du använda en mängd olika
material och tekniker som lera, papper, rita,
klippa, LEGO, återvinna och tillverka, bara
fantasin sätter gränser. Du får bekanta dig
med appen, se några exempel och bli
inspirerad. Har du använt appen tidigare och
har något du vill visa får du gärna göra det.

