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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

                                                                                                         mars 2012


 
Varmt Välkommen till Eriksbergshallen 13-14 mars för att möta kollegor och
representanter från läromedelsmarknaden, som visar lärverktyg i olika former, böcker,
e-böcker, webbtjänster, pekskärmar, läsplattor, interaktiva tavlor, laborativa material
och mycket annat.
Mässan är kostnadsfri och lätt att nå tack vare goda kommunikationer per buss, båt, bil
och cykel.


 

Pedagogiskt Café på GR Utbildning
Välkommen till eftermiddagsgemenskap under rubriken Pedagogiskt Café.
Också denna termin inbjuds intresserade lärare kostnadsfritt till Läromedelsutställningen
Gårdavägen 4
20 mars – ITM och NetSmart visar senaste Smart-tekniken, Karl Arnell, Henrik Wiking
21 mars - BRIS, om att samtala med barn, Jonna Håkansson
22 mars - Appar i en tillgänglig utbildning/Gunilla Almgren-Bäck, Simon Sjöholm
27 mars – GR Läromedel om nya filmer, elevinloggning och appar, Lars Björn
28 mars – Hegas om ”lättlästa Böcker”
29 mars – CHI, ny och lättanvänd teknik i skolan, Patrik Steen
läs mer


 
Apflickorna
Bästa film, Bästa manus, Bästa ljud, Lisa
Aschans film som fick tre av årets
Gulbaggar.Apflickorna kallas av
regissören själv en modern western om
makt, sex och djur.
GR erbjuder den med visningsrätt för
skolan. logga in och se filmen

GR besöker din skola

GR-filmer i platta  
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När passar det dig och din skola att få
besök från GR Utbildning läromedel, för
information om lärverktyg,
elevinloggning och GR-tjänster?
Detta kan ske genom att GR-informatör
finns på personalrummet en för- eller
eftermiddag, eller medverkar vid en
personalsamling.
kontakt

The Liverpool
Goalie
Tonårstiden - med alla
förväntningar, krav och
normer. Med en
överbeskyddande mor och
en klasskamrat som ser
honom som personlig slav.
90 min, 10 år
logga in och se filmen

Plattor i olika former, iPads och
Androider  introduceras i rask takt i
skolorna. För att enkelt kunna se filmer
från GR Utbildning Läromedel i dessa,
pågår för närvarande utveckling av såväl
ny "spelare" som appar att inroduceras
under våren. Mer information om detta
kommer att publiceras inom kort.

Brott och Straff
Jerzy Sarnecki, professor i
kriminologi och Elin
Norberg, besöker favelorna
i Rio de Janeiro. Där sätter
de fokus på varför man blir
brottsling, hur synen på
brott skiljer sig från land till
land och över tid. De
besöker ett fängelse i Polen
och ett i Sverige. logga in
och se programmet

Lou
Livet är inte enkelt för Lou
somlever med sin mamma
och två småsyskon. När
hennes alzheimersjuke
farfar flyttar in förväntas
Lou ta hand om honom,
vilket hon ogillar till en
början.
logga in och se filmen


 
Angeläget - film och webbspel
Film För sjätte året i rad producerar unga filmskapare i
Sverige dokumentärer om mänskliga rättigheter.
Filmerna är inspirerade av den verklighet som omger
oss. Åtta filmer om gömda flyktingar, diskriminering,
rätten till yttrandefrihet, utbildning, jämställdhet,
diskriminering och sexuellt våld. logga in och se filmen
Lärarguide från www.angelaget.nu
Webbspel- Mitt ibland oss
Jakten på Omid och Shameless två webb-spel om
mänskliga rättigheter. Verklighetsnära om asyl,
gömda flyktingar och fattigdom. Spelen med
lärarhandledning, diskussionsfrågor, kopplat till
ämnesplaner Gy11 och fördjupningsuppgifter.  
Läs här

Universeum
Kompetensutbildning för lärare i förskola
och F-3. Universeums mycket populära
heldagar i naturvetenskap och teknik
fortsätter under våren och hösten 2012.
Kompetensutvecklingen utgår från målen
i Lpfö och Lgr11 och ger exempel på
verktyg och arbetssätt att använda i den
dagliga verksamheten. läs mer

Barnkulturåret 2012
Här beskrivs en mängd Göteborgska satsningar att
inspireras utav, som exempelvis Barnfilmskolan ...
-Det gäller att tidigt introducera film som något mer
än underhållning. Genom kameran skapar man sig ett
bättre omdöme, man lär sig att se. Man lär sig att
upptäcka och intressera sig för sin omvärld menar
Martin Sjögren.
läs vidare
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Spännande länkar
- Datorn i Utbildningen, datapedagogisk tidskrift för svensk skola. Möt bland annat
Mikael Parknäs rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka, som frågar: Hur bygger vi en skola
för framtidens lärande? läs här
- SO-rummet, en lättanvänd gratis digital lärresurs och en länkportal med ca 5 000
utvalda och granskade svenska länkar med anknytning till SO-ämnena. I första hand
föråk 6-9, gymnasiet, komvux och högskolan. läs här
- Didaktikens verktyg, ny teknik ger nya förutsättningar i skolan men få lärare tar vara
på möjligheterna,UR   läs här
- Forskning om IT i Skolan, översikt i samarbete mellan Skolverket och Malmö
högskola, länk läs här
- Förskola och IT = LekMiT med mål att utveckla lärmiljön i förskola och förskoleklass,
nyttig Umeålänk läs här
- Varför digitala vektyg, LinEducation, en film med elever, utvecklingsledare, rektorer
och pedagoger om varför digitala verktyg har en betydande roll i skolan. 3 min film här
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