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ESKILSTUNA

INBJUDAN

Film i Sörmland presenterar

FI L MA KA D E M I - möte mellan film och forskning.

FILM OCH FLIPPADE KLASSRUM
- Hur påverkas lärsituationen när de digitala verktygen får en allt mer självklar plats i skolan?

I det flippade klassrummet tar eleverna till sig genomgångar inför lektionerna som istället kan ägnas åt
fördjupad handledning och interaktion. Elevernas förberedande arbete sker ofta med hjälp av digitala
verktyg och lärarens egenproducerade filmklipp. Men hur kan läraren veta hur pass insatta eleverna
egentligen är i ämnet för den kommande lektionen?
På höstens första FilmAkademi berättar Mathias Andersson om sin väg till Flipped Classroom-undervisning och
plattformen Scalable Learning som ger stora möjligheter att publicera specialdesignade introduktionsfilmer samt
följa eleverna i den lektionsförberedande fasen.
Under eftermiddagen genomförs en praktisk workshop där du har möjlighet att prova på att skapa undervisningsmaterial
med hjälp av YouTube-klipp och programmet Scalable Learning (gratis att ladda ned/fri att använda).
Workshopen rymmer även handfasta tips för dig som vill skapa eget filmmaterial till undervisningen.

Mathias Andersson är förstelärare i matematik verksam på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.
Sedan 2014 erhåller Eskilstuna kommun pengar från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla
och testa nya undervisningsformer och digitala verktyg. Mathias är kommunens representant i det arbetet - läs mer
på www.läraktiv.se. Tidigare har Mathias på eget initiativ drivit projektet Sveriges Mest Tillgängliga Mattelärare
och producerade över 2000 filmer med lösningar av matematiska tal, ett arbete som innebar en tankeställare:
Hur och i vilken fas av lärandet är det egentligen vettigt att använda film?

DATUM:
Tisdag 27 september 2016
TID: 		
13.30 - 16.30
PLATS:
Scenkonst Sörmland, John Engellaus Gata 3, ESKILSTUNA
KOSTNAD: GRATIS!* Anmälan med utebliven närvaro debiteras 200kr.
		Ta gärna med egen laptop (PC/Mac) eller tablet/platta (t.ex iPad) till workshopen
ANMÄLAN: Senast 21 september via formulär på www.filmisormland.se

FILM I SÖRMLAND 016 - 10 55 16 www.filmisormland.se
Film i Sörmlands uppdrag är att främja film i hela länet - Pedagogik, Talangutveckling, Visning/spridning.
* Gäller för dig i kommun med samverkansavtal med Film i Sörmland (samtliga kommuner utom Nyköping och Oxelösund). Utan avtal 200 kr/deltagare.

