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SMART Board interaktiva skrivtavlor
För dig som funderar på – eller har köpt in SMART Board till din skola
Vårt förra utbildningstillfälle blev s uccé – nu har ni som
inte gått SMART utbildning för skolledare en ny chans!
Som skolledare har man mycket att tänka på – ni har kanske köpt SMART Board men
inte haft tid till att sätta er in i vilka möjligheter det faktiskt ger.
Vi vill hjälpa skolorna att nå resultat av den investering man har gjort i interaktiva skriv
tavlor. Under två intensiva dagar går vi bland annat igenom implementeringsprocessen
och pedagogiken runt den dagliga undervisningen med interaktiva skrivtavlor.
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Innehåll
Utdrag ur utvärderingen av
utbildningen i Nynäshamn,
september 2011:
”Ett SMART sätt att utveckla
skolledare”
”Världen och lärandet förändras,
hänger vi skolledare med, inget
händer av sig själv, en tydlig
strategi för förändring krävs”

• Vision, vad vill skolan uppnå genom att införskaffa SMART Board? Hur får vi in
tekniken i undervisningen på ett helt naturligt sätt?
• Implementeringsprocessen – hur gör vi en lyckad implementering? Att leda
förändring ur en implementeringssynvinkel.
• Förändringens faser – insikt, kunskap och tillämpning. Börja skissa på en
handlingsplan i grupper.
• Förväntningar på ny teknik – hur får vi med pedagogerna?
• Vad fyller vi tekniken med? Det dagliga pedagogiska arbetet i klassrummet
• Infrastrukturen på skolan. Miniminivå för klassrummen? Hur ska ett
fungerande klassrum se ut? Likvärdig skola.
• Kompetensutveckling för pedagogerna. Det pedagogiska arbetet tar aldrig
slut. Uppdateringar av mjukvara, nya tankar – hålla igång arbetet och utveckla
tankesättet.
• ”Best practices”

Under kursen gör vi en handlingsplan över inköp av interaktiva skrivtavlor som visar hur
man kan säkerställa att de investeringar man gjort kommer att ge förväntat resultat.
Kostnaden för kursen är 5000 kronor per person (helpension). Antal deltagare är 8–12
stycken. För anmälan eller mer information, maila till utbildning@netsmart.se
Läs mer om våra övriga utbildningar på: www.smartboard.se/utbildning
Vill du arrangera SMART Skolledarutbildning för rektorer i din region?
Kontakta utbildning@netsmart.se
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