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“Eleven som
IKT-lärare”
LEARNING SHEET

I DENNA UTGÅVA

Utbildningsäventyr under
natthimlen

Om aktiviteten
Aktiviteten "Eleven som ICT-lärare" har
föreslagits av gymnasiet ORT Daniel Mayer.
Aktiviteten syftar till att förbättra
samarbetet mellan familjen och skolan.
Aktiviteten går ut på att lärare, föräldrar och
elever förs samman för att öka IT-kunskaper
genom ett ömsesidigt lärande.

Mål och syfte:
Aktivitetens må är att:






Främja samarbete mellan elever, lärare
och föräldrar
Uppmuntra och stärka ett aktivt
engagemang
av
föräldrarna
i
skolarbetet
Ge föräldrarna verktyg för att stärka
dem i användning av programvara
Återställ skolan på sin plats, och dess
värde: föräldrar kommer tillbaka till
skolan för att gå en kurs

När det gäller mål och pedagogik finns det
ett starkt fokus på:


Gör eleverna medvetna om att de är
innehavare av kunskaper och
färdigheter som de kan överföra till

vuxna. Förhållandet i nu förändras:
barn lära sig något till föräldrar
Vilka kommer att delta?
 2 lärare (matematik och teknik)
 Skolpersonal
 Föräldrar
 Elever

Starta!
 Återkoppla till eleverna de färdigheter
som de ska undervisar föräldrar
 Skicka inbjudningar till föräldrar och
informera dem att de kommer att
kunna komma när som helst de vill och
stanna där så länge som de vill
 Organisera "IKT-öppet hus"

Stjärnskådning: en roligt, unikt och
pedagogisk verksamhet för lärare, föräldrar
och eleverPage 2

IKT-verktyg & mobil appar
Teknik kan underlätta inlärning och
simulera undersökande arbete

Sida 3

Uppföljningsaktiviteter I
LINC-community
LINC-community kommer att användas
som en plats att dela erfarenheter, idéer
och resultat!

Sida 3
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Att undervisa i
IKT... i 5 steg
by LINC team

Steg 1: Under två veckotimmar teknik ska
eleverna återkoppla till den kompetens de
undervisar föräldrarna: tillgång till och
användning av plattformen, användning av
sociala media samt användning av
ordbehandlings- och kalkylprogram
Steg 2: Informera föräldrar om initiativet och
bjuda in dem till "IKT öppet hus"
Steg 3: Lärare och skolpersonal organisera
"IKT öppet hus", som kommer att hållas i
skolan mellan 17.30-20.30
Steg 4: Olika workshops kommer att inrättas
där föräldrar kan experimentera
Steg 5: Video och bilder kommer att tas och
laddas ner på plattformen

IDÉÖVERSIKT
"IKT" aktiviteten är en unik pedagogisk erfarenhet för skolan. Lärare,
föräldrar och elever kommer att vara delaktiga och kommer att utbyta
erfarenheter i mindre workshopsgrupper. Aktiviteten anordnas tidigt under
skolåret vilket gör det möjligt att få tidig kontakt med föräldrar och kommer
att underlätta ett mer aktivt deltagande från dem under läsåret.
Genom denna aktivitet kommer eleverna att förmedla en positiv bild till sina
föräldrar genom att visa dem att de kan göra saker och förmedla sina
kunskaper. Dessutom kommer föräldrarna att få information om
nätverksplattformen och eventuellt diskutera problemet med avbruten
skolgång. Tid kommer att ges för att göra ”Öppet hus” trivsamt då
föräldrarna har möjlighet att njuta av en kopp kaffe.
Denna aktivitet kräver datorer, programvaror och internetuppkoppling.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För detta arbete ansvarar endast upphovsmannen
och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.
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