Frukostseminarium i Almedalen, DIU#1:

Digitaliseringen av svensk skola måste gå snabbare:
Kompetenslyft på agendan
Tid: Tisdagen den 2 juli kl 8.30 – 9.30. Frukost serveras från 8.15.
Plats: Grasp studio, Norra Kyrkogatan 3, vid Helge Ands Ruin
Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet
Medverkande: Jonas Lindahl, Marie Andersson och Peter Becker
IT öppnar nya möjligheter för lärande, men utvecklingen är ojämn enligt studier från Skolinspektion och Skolverk. Hur ta vara på moderna verktyg och arbetssätt i skolan för våra elevers
utveckling och för landets framtid? Kompetenslyft och delad erfarenhet är nycklar till framgång.

Jonas Lindahl med elever på Framtidens lärande

Marie Andersson

Peter Becker

Jonas Lindahl, från Hugin, grundskola i Norrtälje, visar hur han arbetar med moderna verktyg i
undervisningen på högstadiet. Senast deltog Jonas med fyrtiotalet elever inför publik på Framtidens lärande, där man byggde i spelet Minecraft och berättade hur detta blir verktyg för lärandet.
Nominerad till Guldäpplet 2013.
Marie Andersson, Eskelhem skola på Gotland, trendsättare i sitt arbete med digitala verktyg i sin
klass med åk 4-6 och i sitt sätt att utveckla "lärarrum på nätet". Känd som bloggare startade hon
Facebook-gruppen "The Big Five" som snabbt nått 7000 aktiva medlemmar. Vinnare av lärarpriset
Guldäpplet 2011.
Peter Becker, ordförande för Stiftelsen DIU och Guldäpple-juryn, modererar samtalet och diskuterar villkoren för en skolutveckling i tiden, med fokus på digitalt kompetenslyft och skolans kunskapsutveckling.
Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan med digitala verktyg och arbetssätt och som delar
erfarenheter med kollegor över landet. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samverkan med
grundaren Stiftelsen och tidskriften DIU, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Gleerups, Netsmart ochTieto Healthcare &Welfare AB
.

Seminarium i Almedalen, DIU#2:

Långt borta men nära –
flexibelt lärande och nätresurser för
bättre måluppfyllelse i skolan
Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10.00 – 11.00
Plats: Grasp studio, Norra Kyrkogatan 3, vid Helge Ands Ruin
Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet
Medverkande:
Mats Östling, moderator, Stiftelsen DIU.
Maria Stockhaus, kommunalråd ordförande utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting
Johanna Fors, rektor, Korr Korrespondensgymnasiet.
Hur tar vi vara på våra tekniska förutsättningar för att skapa de bästa förutsättningar för alla
elevers lärande och måluppfyllelse? En diskussion utifrån utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning, SOU 2012:76
Med stöd av digitala verktyg och nätresurser utvidgas möjligheterna för pedagogik och undervisning.
På många håll utforskar skolor och pedagoger olika sätt att anpassa och utveckla undervisningen för
att tillgodose olika elevers behov och situation och för att öka måluppfyllelsen. E-learning, distansstudier och flexibelt lärande är idag självklara verktyg för företag, vuxenutbildning och universitet, olika
former av digitalt stöd används idag i ökande omfattning inom förskola, grundskola och gymnasium.
Gränserna mellan olika undervisningsformer suddas ut och i stället skapas kombinationer som gör det
möjligt att lära och samarbeta på ett sätt som är mer oberoende av tid och plats. Hur tar vi vara på våra
förutsättningar för att skapa de bästa förutsättningar för alla elevers lärande och måluppfyllelse? En
diskussion utifrån utredningen Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning,
SOU 2012:76

Stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen, Arrangerar den årliga konferensen
Framtidens lärande - här och nu, är grundare av lärarpriset Guldäpplet som
delas ut årligen till lärare som förnyat undervisnngen med stöd av digitala
verktyg och ger ut tidskriften DIU, Sveriges enda pedagogiska specialtidskrift
kring it i skolan.

