Program 3/5
10:00-10:30

Digitala verktyg - hur kan de underlätta för mig?

			

Så blir de digitala verktygen en tillgång i klassrummet – både för lärare och
elever. Föreläsare: Cecilia Westblad

10:30-11:00

Digital utveckling genom kollegialt lärande

			

Genom tydliga, både lång- och kortsiktiga mål, har vi fått med stora delar av
kollegiet i den digitala transformationen. Föreläsare: Personal Nya Elementar

11:00-11:30

Nobel Center satsar på lärare

			
			

Nätverket av forskare, fredskämpar och författare i Nobel Center kommer att
bli en fantastisk resurs för skolor och lärare.
Föreläsare: Annika Hedås Falk

11:30-12:00

Förberedd för OneNote - för personal, lärare och elever

			
			

Utifrån principen ”lagom är bäst” och ”Skynda långsamt” förbereder vi för att
införa OneNote. Målet är att spara tid och öka kvaliteten.
Föreläsare: Personal från Grimstaskolan

12:00-12:30

Programmering på schemat

			

Elevers syn på varför teknikutveckling och programmering är viktigt i skolan.
Föreläsare: Alice Heiman åk 7 och Julia Lobosco åk 8.

			
			
			

			

		

12:30-13:00

Kom igång med programmering

			

Genom att låna material från Mediotekets Robotek kommer du igång med
programmering. Föreläsare: Medioteket

13:00-13:30

Stort utbud av pedagogiska program i Stockholm

			
			

I Programbanken finns det hundratals program att välja mellan för lärare i 		
Stockholms stad. Här visas några nya och berättas om licensavtal.
Föreläsare: Martin Misgeld och Jonny Gullstrand

			
			

13:30-14:00

3D-skrivare i skolan

			

Så används 3D-skrivare som pedagogiskt verktyg i ämnesövergripande
kurser och projekt. Föreläsare: Tino Karazeimbekis, 3DVerkstan

14:00-14:30

Propaganda och bilders makt

			

Bild är ett kraftfullt språk! Stärk elevernas mediekunnighet med pedagogiskt
material från Statens Medieråd. Föreläsare: Elisabet Jonsved

14:30-15:00

Skolplattform Stockholm

			

Nyfiken på Stockholm stads nya Skolplattform? Här får du veta mer?
Föreläsare: Lina Harrysson och Darko Krsek

15:00-15:30

No Fake News - elever delar kunskap om sitt närområde

			

Utifrån Stockholmskällan har elever skapat texter om sitt närområde för Wikimini och Wikipedia. Föreläsare: Samuel Branting

			
			
			
			

Program 4/5
09:30-10:00
			

Möten med nyanlända

10:00-10:30

Kom igång med programmering			

10:30-11:00
			

Digitala medier i multiaktiviteter – upplevelser och utforskande
i ett berikande sammanhang”

11:00-11:30
			

Ny it-service öppnar för fler möjligheter att stärka elevernas
digitala kompetens			

			
			

Stockholms nya it-avtal syftar till ökad flexibilitet, valfrihet och anpassning till
behoven i pedagogisk verksamhet. Föreläsare: Ann Mari Taylor och Ove 		
Sköld

			
			
			

			

			

11:30-12:00
			

			

Med Blue-Bots och Lego Mindstorm har personal på Vetenskapens Hus mött
nyanlända ungdomar. Föreläsare: Cecilia Kozma
Genom att låna material från Mediotekets Robotek kommer du igång med
programmering. Föreläsare: Medioteket

Föreläsare: Charlotte Hector och Bengt-åke Tärnholm

Med Dialogstödet blir förskolor och skolor bättre beställare och
kan planera långsiktigt för sin digitala utveckling?
Föreläsare: Ove Sköld, C. Rennermalm, Ann-Sofie Rosenqvist och J. Paulsen

12:00-12:30
			

Snyggare presentationer med Prezi

12:30-13:00

Alternativa redovisningsformer för alla			

			

Så kan du låta elever redovisa med Podcast, Greenscreen, Skype eller
animeringar. Föreläsare: Maria Hasselblad, Nya Elementar

13:00-13:30

Propaganda och bilders makt

			

Bild är ett kraftfullt språk! Stärk elevernas mediekunnighet med pedagogiskt
material från Statens Medieråd. Föreläsare: Elisabet Jonsved

			

			

			

Erfarenheter och lärdomar av presentationsverktyget Prezi
Föreläsare: Lucas Larsson

13:30-14:00

3D-skrivare i skolan

			

Så används 3D-skrivare som pedagogiskt verktyg i ämnesöverskridande
kurser och projekt. Föreläsare: Tino Karazeimbekis, 3DVerkstan

14:00-15:00

Leda digitalisering – ny insats från Skolverket

			
			

Skolverket presenterar sin nya kompetensutvecklingsinsats ”Leda
digitalisering” som riktar sig till skolledare, förskolechefer och huvudmän.
Föreläsare: Lars Lingman och Olof Andersson, Skolverket

			
			

15:00-15:30
			

Hur kan IKT i undervisningen påverka elevers engagemang
för lärande?

			
			

En studie som görs inom ramen för en doktorsavhandling visar hur
IKT-verktyg spelar en avgörande roll för eleveres engagemang.
Föreläsare: Nina Bergdahl, doktorand Stockholms universitet

			

Program 5/5
09:30-10:00
			

Interaktiv julkalender med QR-koder och blue-botar

			

Hur barn utforskar relationen mellan människa och robot, samt använder
teknik i ett meningsfullt sammanhang. Föreläsare: Voulla Fotiadou

10:00-10:30

Ungdomsparlamentet - praktisk demokrati, win-win för alla

10:30-11:00

Autentiskt lärande med Lean, Kanban och Design Thinking

			

Arbete kring socialt entreprenörskap med fokus på resultat. Metoder från
affärsvärlden leder till ökat engagemang. Föreläsare: Tristessa Åberg

			
			

			

Ungdomsparlamentet förenar teori och praktik. Elever analyserar
samhällsfrågor, samarbetar i utskott, m m. Föreläsare: Martin Nyholm

11:00-11:30

Gastronom Educations - digitalt stöd i restaurangutbildningen

			

Digital teknik är framtiden för yrkesgymnasiet. Kökslärarna använder tekniken
idag. Föreläsare: Davor Delic och Joel Gudheimsen

			

11:30-12:00

Digitalisera mera			

			

Med en digital strategi för Kungsholmens förskolor utvecklas verksamheten
på förskolorna. Föreläsare: Mikaael Fallmo, Anna Granell och Lisa Jakobsson

12:00-12:30

IT för de yngsta på förskolan

			

Så använder vi IKT för att utmana barnens lärande. Föreläsare: Nyima
Sherlhokangsar, Elif Geddikkaya och Pooi-San Leong Nilsson, Skärholmen

			
		

12:30-13:00

			

Inte lätt att göra rätt		

Vad får vi egentligen göra och hur gör vi rätt? Föreläsare: Linda Spolén

13:00-13:30

Ipad som pedagogiskt verktyg på förskolan

			

Så arbetade vi för att ”befria våra lärplattor” på förskolan.
Föreläsare: Noémie Lozet, Rinkeby-Kista

			

13:30-14:00

3D-skrivare i skolan

			

Så används 3D-skrivare som pedagogiskt verktyg i ämnesöverskridande
kurser och projekt. Föreläsare: Tino Karazeimbekis, 3DVerkstan

14:00-14:30

Strategiskt digitaliseringsarbete i förskolan

			

Skärholmen har genomfört en strategisk digitaliseringsresa.
Föreläsare: Tobias Gyllensvärd, Skärholmen

			

			

14:30-15:00
			

Blir det några hyresgäster i webbholken?

15:00-15:30

Dokumentera, följa upp och utvärdera med Book Creator		

		
			

Med hjälp av dokumentationsapparna BookCreator och Pic Collage utvecklar
vi barnens förmågor. Föreläsare: Martina Holmberg och Sahar Moussa

			

15:30-16:00
			
			

Digitala verktyg är en självklarhet i vårt fågelprojekt. Föreläsare: Anna-Linda
Nesheim och Inger Berg

OneNote för pedagogisk dokumentation

Arbeta strukturerat med pedagogisk dokumentation i förskolan.			
Föreläsare: Moa Sabel

