Välkommen till ett webbseminarium om den nya
lärarrollen den 25 november kl 15-16:30.
Lärarrollen förändras. Klassrummet öppnas upp och
bra digitala lärresurser finns överallt på nätet.
Läraren behöver inte lägga så mycket tid på att
producera kursmaterial som redan finns på nätet men
kan ägna mer tid åt att ge sammanhang och skapa
dynamik i kursen.
Förändringen som sker idag väcker många
intressanta frågor:

Ta chansen att diskutera dessa frågor med kollegor från
många olika utbildningsområden!

* Lärarrollen i informationssamhället?
* Vilka kunskaper behöver eleverna ?
* Hur ska elever & studenter bli digitalt kompetenta?
* I vilken kontext och på vilka sätt ska kunskaper
bedömas?
* Hur kan den digitala klyftan bland unga och
mellan de unga & läraren, samt lärare & lärare
överbryggas?
* Vilka nya kunskaper, färdigheter krävs av läraren?

Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget
Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten
och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till
webbsändningen, till alla anmälda deltagare, dagen
före seminariet.

Seminariet kommer att behandla dessa dessa
frågeställningar. Dessutom kommer intressanta frågor
från gruppen Lärarens framtida roll på Dela! att tas
upp på seminariet.
Stefan Pålsson (Frilansskribent) inleder seminariet. I
panelen träffar du Satish Patel
(Linnéuniversitetet/Umeå Universitet), Marita
Ljungqvist (Lunds universitet), Per Falk (Nacka Gymnasium), Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna), Mats
Larsnäs (IKT lärare Kungsbacka) Mathias Anbäcken
(Västerås folkhögskola) och Alastair Creelman
(Linnéuniversitet), som moderator. Chatten modereras av Markus Schneider, Karlstads universitet. Alla
deltagare har möjlighet att delta i chatten.

Seminariet är gränsöverskridande och vänder sig till
lärare, bibliotekarier, utbildningsledare, pedagogiska
utvecklare, rektorer, skolledare och beslutsfattare på
alla nivåer inom grundskolan, gymnasieskolan,
universitetet/högskolan och folkbildning.

Anmälan till seminaritet gör du genom Dela!, fliken
webbseminarier .
Innan seminariet kan du börja diskutera i gruppen
Lärarens framtida roll eller skriv ett blogginlägg (tagga
med #delasem) eller twittra med #delasem.

Seminariet samarrangeras av nätverket Dela!,
Collaborative E-learning Arena (CELA) & ITHU
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