Mediecenter bjuder in till temakväll:

Digital kompetens i skolan
I maj 2017 presenterade regeringen sin
digitaliseringsstrategi med målet att
Sverige ska bli bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Skolan blir en nyckelspelare för att nå
detta mål.
Men vad innebär egentligen de nya
förändringarna och vad innebär begrepp
som digital kompetens och 21st Century
Skills? Hur förändras lärarrollen i en digital
skolmiljö? Vad säger forskningen?
Välkommen till en föreläsning där skolans
digitalisering diskuteras, definieras och
problematiseras. Föreläsaren Sofie Nilsson
delar med sig av erfarenheter från sin undervisning och bjuder på andra konkreta tips
och trix. Föreläsningen riktar sig till lärare
som arbetar på mellan- och högstadiet.

Målgrupp: Lärare på
mellan- och högstadiet
Datum: Torsdag 21
februari kl. 17:00-19:30
Eller
Datum: Tisdag 5 mars
kl. 17:00-19:30
Plats: Mediecenter på
Lagergrens gata 2,
Karlstad
Anmäl dig till ett tillfälle
senast 14 februari

Föreläsare: Sofie Nilsson kommer från Oxelösund i
Södermanland men har sedan 20 år bott i Karlstad,
Värmland. Hon utbildade sig till lärare vid Karlstads
universitet och har sedan 2002 arbetat som SOoch engelsk-lärare på högstadiet på Vålbergsskolan i Karlstad kommun. Vålbergsskolan har sedan
ett antal år haft 1:1- undervisning på högstadiet.
Hon har bland annat varit ansvarig för personalens
digitala fortbildning. Sedan drygt ett år tillbaka ingår
hon i en forskarskola vid Karlstads universitet med
inriktningen mot undervisningens digitalisering.

Föreläsningen är avgiftsfri och vi bjuder på fika! Du hittar mer information om
programmet på baksidan.

Program och innehåll
Del 1 kl. 17:00–18:00
Erfarenhet från en digitaliseringsprocess
Lärarrollen – vad innebär det att vara lärare i ett 1:1-klassrum?
Eleven i en digital undervisningsmiljö
Styrdokumenten om digitalisering
Ord och begrepp definieras
Några nedslag i forskningen kring skolans digitalisering

Fika kl. 18:00–18:30
Del 2 kl. 18:30–19:30
Källkritik och sökkritik
Skolan och ed tech-företagen, beställarkompetens
Fortsatt läsning och länktips
Vi avslutar med utvärdering och frågestund!

Anmälan
Anmäl dig genom skicka e-post eller ring till Birgitta Larsson på
birgitta.larsson2@regionvarmland.se eller 054-701 10 68. Uppge namn, e-post, skola
och välj datum. Kom ihåg att ange om du har någon allergi.
Sista anmälningsdag är den 14 februari.
OBS! Begränsat antal platser… först till kvarn!
Välkommen!
Ytterligare information om föreläsningen lämnas av Birgitta Larsson.

