Välkomna alla språklärare till fortbildningsdag
tisdag 17 feb 2015

”Det snurrar i min skalle……”
Funderar du på att börja använda digitala verktyg i ditt klassrum eller har du precis
börjat? Känner du att det är så många program, appar och tips som sköljer över dig i
alla möjliga olika forum att du bara trampar runt i cirklar?

Sara Bruun (språklärare från Hässleholm) kommer på ett lättsamt
sätt försöka få dig att gå rakt fram med den ena foten framför den andra mot ett
strukturerat användande av digtala verktyg.
Du kommer att få konkreta exempel på hur du kan arbeta med det flippade
språkklassrummet och digitala verktyg utan att varje elev har tillgång till en egen
dator eller surfplatta.
Du kommer även få ta del av hur du som lärare kan underlätta ditt arbete i
språkklassrummet med hjälp av olika digitala hjälpmedel. Saras föreläsning visar hur
man kan "lyfta taket av klassrummet" och få eleverna delaktiga i
språkundervisningen.
Program:
9.00 - 10.30 Föreläsningen Det snurrar i min skalle
10.30 - 10.45 Fika
10.45 - 11.15 Appar för språkundervisningen
11.15 - 12.00 Workshop
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Workshop
14.30 - 14.45 Fika
14.45 - 15.30 Sammanfattning av arbetet! Var redo att visa er presentation för varandra.

Bärbar dator, Ipad eller Smartphone medtages.
Fortbildningen sker i Härnösand, lokal meddelas senare.
Anmälan om deltagande skickas till ann-sofi.forssell@harnosand.se
senast tisdag 27 jan-15

Ytterligare info:

Att ha gjort i förväg:
1. Om ni har tillgång till iPads så bekanta er med en av apparna:
iMovie
Puppet Pals 2 (kostar 38 kr)
Explain Everything (kostar 22 kr)
Keynote
Animoto
2. Om ni istället endast har tillgång till smartphone så bekanta dig med appen:
Youtube Capture
Uppgiften i era workshops:
- Arbeta 3 och 3
- Välj ett av de digitala verktygen ovan
- Gör tillsammans en flippfilm där ni synliggör en eller flera förmågor som eleverna
ska arbeta med i ett kommande tema eller gör en flippfilm som visar eleverna HUR de ska
lösa en kommande arbetsuppgift eller gör en flippfilm som visar eleverna HUR ett visst
grammatiskt moment fungerar
Tänk: Detta ska jag kunna göra med mina elever på måndag!
I samlingen 14.45 presenterar ni er film och förklarar hur ni tänkt:
– Hur kan verktyget användas för att synliggöra lärandet?
– Vad ser du för fördelar med verktyget?
– Vad ser du för begränsningar med verktyget?
– Vad tror du dina elever kommer tycka om presentationen?

Mer info om Sara Bruun:
Se www.bruunskolblogg.blogspot.se

Med hopp om en givande dag
/Språklärarnas Riksförbund i samarbete med Härnösands kommun

