INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – VÅREN 2016
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25

ATT ARBETA MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN FRÅN LÄRARPLANERADE TILL BARNINITIERADE AKTIVITETER
Föreläsning med Malin Nilsen
Måndag 7 mars kl 17:30 - 19:00
De digitala verktygen är här för att stanna, såväl i privata sammanhang som i utbildningsmiljöer. De
flesta av dagens förskolebarn har exempelvis redan flerårig erfarenhet av att använda sig av
pekskärmar. Frågan är inte längre om vi skall använda digitala verktyg i förskolan – utan hur och
varför.
Som pedagog i förskolan är det nödvändigt att förhålla sig till denna utveckling, men många upplever
att det är enklare sagt än gjort. Denna föreläsning kretsar kring lärarens roll i aktiviteter med digitala
verktyg och i synnerhet datorplattor, såsom Ipads. Frågor som kommer att lyftas är huruvida barn
och pedagoger har samma perspektiv på aktiviteter med digitala verktyg och varför det spelar roll;
samt vad forskningen säger om vad som är viktiga faktorer för ett välfungerande arbete med digitala
verktyg i förskolan.
Malin Nilsen är förskollärare och universitetsadjunkt på Göteborgs universitet, institutionen för
pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes licentiatuppsats heter Barns aktiviteter med
datorplattor i förskolan och kan laddas ner på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37236
VERKTYG FÖR ATT UTVECKLA KVALITÉN I FÖRSKOLANS
ARBBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING
Föreläsning med Eva Ärlemalm-Hagsér
Tisdag 3 maj kl 17:30 – 19:00
Att arbeta för kulturer av hållbarhet handlar om att förskolan arbetar med arbetssätt, organisation
och innehåll som stödjer processer av transformativt lärande, dvs. en förändringsprocess som
innebär omprövning av grundläggande värden, mål och vardagsrutiner.
Eva Ä-H beskriver hur OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling kan användas
i förskolan som ett redskap för att bedöma, utvärdera och utveckla verksamheten. Verktyget bygger
på karakteristiskt innehåll i förskolors arbete med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling och har genom Internationella OMEP provats ut i förskolor i tio länder världen över.
Eva Ärlemalm-Hagsér är förskollärare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola.

VARMT VÄLKOMMEN!
Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar.
Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura.
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem.
Anmälan via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com
Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Vad är OMEP?
OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen Organisation Mondial pour
l´Éducation Prescolaire, på engelska World Organisation for Early Childhood Education.
OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de
bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.
OMEP arbetar för en ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.
OMEP instiftades 1948 av FN och är en frivilligorganisation (NGO) med rådgivande status till
UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala
kretsar i mer än 73 länder. Svenska OMEP är en av dessa.
OMEP anordnar världskongresser, konferenser och internationella möten, två gånger om
året kommer tidskriften International Journal of Early Childhood (IJEC) med aktuell forskning
till dem som prenumererar. De lokala kretsarna kan också organisera föreläsningar.
OMEP är en medlemsorganisation öppen för alla som stöder det viktiga arbetet som OMEP
gör. Du behöver inte vara medlem för att gå på våra föreläsningar men som medlem betalar
du ett lägre pris.
Mer information kan du få genom att kontakta någon i den lokala styrelsen. Ordförande i
Göteborgskretsen är Bibi Karlsson, bibi.karlsson@comhem.se

Välkommen som medlem!

Du blir medlem när du betalar årsavgiften som är:
200 kronor för enskild medlem, 100 kr för studenter och pensionärer, 600 kronor för
organisation, 210 kronor till ger dig OMEP:s internationella tidskrift IJEC, International
Journal of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7
Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i
meddelanderutan, om du betalar över internet.

