Nätverksdag 29 mars 2017

Foto: Andreas Skog

En inspirerande dag om lärande, digitalisering, framtidens arbetsliv
och hur du själv kan bli en viralgranskare.
Målgrupp IT-pedagoger, specialpedagoger, skolbibliotekarier, skolledare och beslutsfattare - kort sagt du som
jobbar med digitaliseringen i skolan

När

Onsdag 29 mars 2017

Var

Skellefteå Campus, Forumsalen

Anmälan   Anmäl dig här! - senaste anmälningsdatum är 22 mars
Avgift

Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand

Kontakt

Petter Lundberg, MediaCenter, Region Västerbotten
petter.lundberg@regionvasterbotten.se, 070-318 01 63

Välkomna!

Program
09.00

Kaffe och smörgås

09.30

Inledning
Tomas Svedgård, MediaCenter och Andreas Hedlund, IKT-pedagog, Skellefteå kommun

09.35

eTwinning - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa
Emelie Eriksson, lärare Norrhammarskolan, Skellefteå kommun

10.10

Kodcentrum och demo av Kodväskor
Andreas Hedlund, IKT-pedagog, Skellefteå kommun

11.30

Lunch

12.30

Det är flexibiliteten, dumbom! - med digitaliseringen som medel istället för mål
Per Lagerström, framtidsspanare på Futurion.se

13:45

Workshop och diskussion
Per Lagerström, Futurion.se

14:30

SPSM´s uppdrag i skolans digitalisering
Ann-Sofie Burman och Lisa Stenman, SPSM norr

14:40

Kaffe och kaka

15:00

Bli en viralgranskare - Vad, hur och varför?
Jack Werner, viralgranskare och journalist

16:00

Avslutning
Per Lagerström arbetar som kommunikationsansvarig på Futurion.se - TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens
arbetsliv.
I framtidens arbetsliv är det inte högt IQ eller ens EQ som gäller.
Utan AQ – förmågan att ständigt förändras och anpassa sig. Sex
av tio som går in på arbetsmarknaden de kommande tio åren,
kommer att ha jobb som inte ens finns idag. Men istället för att
fundera över vilka jobb det kommer att bli, måste vi satsa på att
stärka unga människors flexibilitet. Det är i det perspektivet vi ska
se nya digitala pedagogiska hjälpmedel. Inte som tekniska prylar.
Utan som verktyg för att framtids-säkra våra ungdomar.
Jack Werner är journalisten som i december 2013 fick idén till
den källkritiska satsningen Viralgranskaren.
Hör honom berätta om varför den behövs, hur bluffar, rykten,
missförstånd och vandringssägner sprids på nätet i dag – och hur
du kan göra för att själv bli en viralgranskare. Jack fick 2014 Stora
Journalistpriset för det arbetet samt utsågs till årets folkbildare.
Han sänder också den mycket populära podcasten Creepypodden, om vandringssägner på nätet.
Föreläsningen presenteras i samarbete med Länsbiblioteket i
Västerbotten

