Skolforum Guldäpplet 2015

Kl 11.00-11.40, måndag 26 oktober, Blå scen, Stockholmsmässan
Guldäpplet 2015 – årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet presenteras
En imponerande grupp av kompetenta och duktiga lärare är nominerade till årets Guldäpple.
Bland dessa utses fyra pristagare - vilka blir det i år? Det digitala lärandet sprider sig i alla
åldrar, här lyfts några av spetsarna fram när årets priser utdelas av de två
lärarfackförbundens ledare. Här ser du lärarprofessionen växa! Välkommen!
Medverkande på scen Årets pristagare med
Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet
Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Peter Becker, ordförande stiftelsen Yngve Lindbergs Minne

Seminarium Skolforum, Blå scen måndag kl 14.00-15.50:
Lärare i framkant – årets Guldäpplepristagare delar med sig
Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv, det visar bland annat den
senaste PISA-rapporten med fokus på elever, datorer, och lärande. Helt nya vägar ska banas.
Digitalisering är inte en fråga om apparater och teknik. Undervisningen och lärandet måste
stå i fokus – varför, till vad, hur? Det behövs banbrytande pedagoger, både kloka och
modiga, och det behövs ledare som skapar förutsättningar.
Här möter du årets vinnare och pristagare till lärarstipendiet Guldäpplet, som delar med sig
av sina erfarenheter. Här växer den beprövade erfarenheten!
Medverkande: Årets pristagare och vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet.
Seminarium Skolforum, Blå scen tisdag kl 14.00-15.50:
Lärare i framkant – tidigare års vinnare och finalister
av lärarpriset Guldäpplet delar med sig
Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina
ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter,
utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Nu har du chansen att möta
några av de tidigare års vinnare och finalister, som delar med sig av pedagogiska utmaningar
kring användningen av digitala verktyg i klassrummet.
Medverkande: Tidigare års vinnare och finalister till lärarpriset Guldäpplet, bland dem
Daniel Barker, lärare i matematik och fysik på Norra Reals Gymnasium i Stockholm t o m
vårterminen 2015, Guldäpplefinalist 2012. Daniel är välkänd för sitt arbete med omvänt
klassrum där han utvecklar lärande med digitalt stöd.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB,
Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

