Alla lärare intresserade av
IKT i skolan inbjuds till en
kväll med information,
mingel, mat och dryck

Digitala Akademins

Nätverksträff på ”Nalen”
på temat:
”Skapa och använd digitala lärresurser ”
Onsdag den 27 oktober 2010
Klockan 17:30 – 20:30 (registrering från 17:00)
Välkommen till ännu en nätverksträff i Digitala Akademin. Här får du inspiration till fler sätt att
använda digitala lärresurser och andra verktyg i din undervisning. Många lärare använder
idag IT i som ett pedagogiskt verktyg. Vi ger dig idéer för att bygga vidare. Praktiska exempel
presenteras som du kan använda nästa dag.
Använd resurser som andra utvecklat och dela med dig av ditt material – enklare än vad du
kanske tror. Samverkan ett effektivt sätt att skapa omfattande material snabbt.

Program
17:00
17.30
17:35
18:15
18:45
19:00

19:20

Registrering, Nalen, Regeringsgatan 74
Henrik Svensson, KTH/Digitala Akademin, hälsar välkommen
Elevernas arbeten som lärresurs för andra elever och lärare
Peter Ellwe, John Bauergymnasiet, Örebro, http://www.ellwe.se/
Digitala Akademins pilotlärare visar egna exempel
Spännande exempel som våra testpiloter utvecklat
Nytt gränssnitt
och nya övningsmallar i Digitala Akademins plattform
På distans från Trosa via internet:
Draknästet i Skolan - Stora steg i den lilla kommunen, Trosa kommun
Jorden runt på ett läsår, Pedagogiskt centrum Södertälje kommun
Stockholm stads satsningar – Effektivare IT-miljö för Stockholms lärare
Mats Östling, IT-strateg Stockholm stads Utbildningsförvaltning
Mingel med alkoholfritt/öl/vin och enklare mat
Demo-stationer öppna under minglet:
- Digitala Akademin - Nya plattformen, utbildning mm
- Medioteket – Kursutbud
- Digitala Akademins piloter visar egna exempel

20:30

Avslut

Anmälan och kostnader
Nätverksträffen är kostnadsfri för lärare och skolpersonal anställda i Stockholms Stad
(Digitala Akademins partner). Den som anmält sig, men inte dyker upp debiteras 250 kr.
För övriga är deltagaravgiften 450 kr.
Anmälan via Digitala Akademins hemsida, http://www.digitalaakademin.se/anmalning
Begränsat antal platser, så anmäl dig idag om du vill vara säker på att få en plats.
Kontakt: Henrik Svensson, KTH, epost: hsn@kth.se, tel 08-790 6610

