Inbjudan till DigiLis digitala delningsseminarium:

Undervisning på fjärr och distans
– ett digitalt seminarium om att organisera och genomföra fjärr- och
distansundervisning
Din skolhuvudman har medverkat i FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning
med fjärr-och distansundervisning. Nu är det dags för
lärare, rektorer och chefer att dela med sig av vad som
hänt under tre års hårt arbete! Under två eftermiddagar
presenterar deltagarna i FoU-programmet sina
erfarenheter och kunskaper om att undervisa och
organisera för fjärr- och distansundervisning. De forskare
som arbetat i samverkan med deltagarna kommer också
att presentera sina forskningsresultat.
Speciellt inbjudna gästtalare är Pontus Wallin,
Skolforskningsinstitutet och Frida Monsén, Learning
Digital Lead ICA-gruppen, föreläsare och författare.
Delningsseminariet sker online båda dagarna.
Tider:
tisdag 29 mars 2022 kl. 13:00-17:00
onsdag 30 mars 2022 kl. 13:00-16:30

Anmäl dig här

Preliminärt program för dagarna
29 mars

30 mars

13:00 Välkomna! Marie-Hélène Ahnborg, Ifous &
Mats Lundström Styrelsens ordförande
13:10 Vad är DigiLi? Anna Åkerfeldt, Ifous
13:20 Vad säger forskningen om fjärr- och
distansundervisning? Pontus Wallin,
Skolforskningsinstitutet
13:40 Att designa för fjärr- distansundervisning,
Charlotta Hilli, Åbo Akademi & Anna
Åkerfeldt, forskare
14:10 Paus
14:20 Deltagare från DigiLi delar sina erfarenheter
16:00 Nätverkande
16:45 Sammanfattande reflektioner

13:00 Välkomna!
13:10 Fjärr- och distansundervisning ur ett
ledningsperspektiv,
Korrespondensgymnasiet, Benny
Rosenqvist & Pernilla Gustavsson,
Rektorer, Korrespondensgymnasiet och
Madelene Johansson, Enhetschef
modersmål, Region Gotland
13:30 Paus
14:00 Deltagare från DigiLi delar sina erfarenheter
15:10 Mindset och metoder för hybridlärande,
Frida Monsén, ICA-gruppen
15:30 Paneldiskussion och avslutning
16:20 Stängning av seminariet

Frågor besvaras av:
Anna Åkerfeldt, anna.akerfeldt@ifous.se, projekt- och processledare. Läs mer om FoU-programmet här: DigiLi –
Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning

, är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner
(SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en
nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Läs mer på www.Ifous.se eller kontakta Emma Kreü, Medlemsansvarig, emma.kreu@ifous.se

