Kunskap, inspiration
och hands-on!

En del av

Vi kommer till er eller besöker er digitalt
Vi erbjuder workshops och utbildningar där vi inspirerar och utbildar i programmering, digitala verktyg och
kreativt skapande med tekniskt och naturvetenskapligt fokus. Vårt mål är att visa på hur du på ett praktiskt
sätt kan använda digitala verktyg i förskola och skola.
Våra workshops är verksamhetsnära och anpassas efter önskemål och förkunskaper. De praktiska övningarna
är hands-on, ämnesintegrerade och kopplade till styrdokument som åligger förskola och skola.
Vi skräddarsyr gärna en workshop för hela din enhet mindre såväl större grupper, arbetslag, förskola, skola
och kommun - på plats eller digitalt!

Tillsammans ger
vi förutsättningar
för barn och elever
att utvecklas!

Workshop

Digitalisering i förskolan Kreativa och interaktiva miljöer
Stärk din kunskap om hur digitalisering kan bli en
naturlig del för barn i förskolan.
I den här workshopen får du inspiration till hur du i
undervisningen kan utforska och skapa med nya
digitala verktyg, som komplement till vårt fysiska
material. Du får utveckla din digitala kompetens för
att sedan kunna stärka barnens.
Tillsammans skapar vi en fysisk och interaktiv lek- och
lärmiljö. Vi blandar sensoriskt och kreativt material
med återbruk. Därefter adderar vi digitala verktyg
som kan bli en naturlig del för dig som arbetar i
förskolan. Lärmiljön blir slutligen interaktiv med hjälp
av programmeringsverktygen Makey Makey och
Scratch.
Efter workshopen får du med dig konkreta exempel,
tips och idéer för fortsatt arbete på din förskola.

Målgrupp: Förskola
Passar: Fysisk workshop
Tid: 2,5-3 tim

Vi skapar
kreativa, sensoriska
lärmiljöer som
du kan tillämpa
och bygga på din
förskola.

Läs mer och boka på www.hos.se/utbildningar - Följ oss gärna på www.hospedagogen.com

Workshop

Programmering med robotar ROBOTLABB
Robotar i undervisning för de yngsta till
gymnasiet!
Programmerbara robotar finns från förskola till
gymnasiet och vi skräddarsyr denna hands-on
workshop helt efter dina önskarmål och förkunskaper.
Vårt mål är att visa på hur man på ett praktiskt sätt
kan använda programmering i skola och förskola.
Men framför allt får du med dig tips och idéer samt
en grundläggande förståelse för programmering
och datalogiskt tänkande och kan tryggt själv utföra
kreativa övningar och lekar tillsammans med dina
elever. Du kan använda robotar eller mikrokontroller
och vet hur de kan användas ämnesövergripande i
din undervisning eller på din förskoleverksamhet.
Vi kan hjälpa dig med det mest grundläggande eller
att du som pedagog fördjupar dina kunskaper. Våra
praktiska övningar är ämnesintegrerade och
kopplade till de styrdokument som åligger skola och
förskola.
Komigång med programmering och datalogiskt
tänkande!
För förskola - årskurs 3 handlar mycket om att få
förståelse för programmering och datalogiskt tänkande där analog programmering är grundläggande.
Vi tittar närmare på robotar som är enkla att
introducera såsom, Blue-Bot, Kubo, Cubetto, Ozobot,
Rugged Robot, Root Rt1 eller varför inte LEGO®
Education WeDo 2.0 eller Kodningsexpressen?

Hur kan
robotar integreras
i undervisningen
i skolan, på fritids
eller i verksamheten
på förskolan?

Du får med dig tips och idéer om hur du tillsammans
med barnen kan utforska den digitala världen och
öka den digitala kompetensen. Laborativa, analoga
och kreativa övningar blandas med kodning och
lektionsupplägg.

Kan man
arbeta med
programmering
som ett verktyg
i alla ämnen?

Programmering ”Advanced” med avancerad
block- och textprogrammering!
För årskurs 4-6 är det dags för de mer avancerade
robotarna som alla har spännande funktioner och
sensorer. Robotar som kan programmeras och
styras med enkla instruktioner till mer avancerad
block- och textprogrammering.
Vi guidar dig hur du kan närma dig programmering
på olika sätt samt hur du kan tillämpa dessa i din
undervisning med hjälp av lektionsplaneringar och
handledningar.
Här tittar vi närmare på exempelvis de programmerbara robotarna Sphero, Dash, Cue, Ozobot, mBot,
Root Rt1 eller varför inte LEGO® Education
Mindstorms® eller SPIKE™ Prime?
För årskurs 7 till gymnasiet finns ytterligare mer
avancerad programmering med robotar såsom
Sphero, LEGO® Education Mindstorms® och
SPIKE™ Prime samt programmering med mikrodatorn micro:bit.
Målgrupp: Alla
Passar: Fysisk workshop eller digitalt
Tid: 2,5-3 tim

Läs mer och boka på www.hos.se/utbildningar - Följ oss gärna på www.hospedagogen.com

Workshop

Programmera med Scratch STEAM i praktiken!
Har du arbetat med Scratch?
Vi har verktygen som tar dig vidare!
Här går vi generellt igenom hur det visuella
programmeringsverktyget Scratch fungerar. Har du
dessutom en enhet eller en programmerbar robot
som kan programmeras med Scratch så går vi in på
djupet kring den.
Workshop

Digitalt berättande - Med
Green Screen och Stop Motion
Den här workshopen är för dig som är nyfiken på
hur du kan arbeta med Green Screen och
animeringstekniken Stop Motion i din undervisning!
Redovisa om Egypten framför pyramiderna, sväva i
rymden, diskutera ”Fake News” och hur bilder kan
manipuleras. Hur kan ny teknik ta oss till platser vi
annars aldrig skulle besöka?
I vår mobila Green Screen Studio får du pröva Green
Screen teknik i litet och stort format, testa ljussättning
och få tips på hur du kan skapa en egen Green
Screen-lösning.
Vi berör ämnet upphovsrätt och hur du kan hämta
och hantera bilder från nätet. Vi visar även på hur du
enkelt skapar film med tekniken Stop Motion.
Du kommer lämna workshopen med inspiration och
användbara tips för att enkelt komma igång med
digitalt skapande och berättande på din förskola
/skola. OBS, kursen kräver iPad och appar.

Det kan vara att skapa med Makey Makey såsom
spelkontroller, musikinstrument eller skapa
interaktiva berättelser. Få grundläggande STEAMkunskap med LEGO® Education SPIKE™ Prime
eller programmera elektroniska byggklossar med
Makeblock.
Vi går igenom Scratch fulla kapacitet och du får med
dig massor av tips och idéer om hur Scratch kan bli
ett komplett digitalt verktyg i ditt klassrum. Du får
lektionsupplägg och tips på ämnesövergripande
arbetssätt som passar både skola och fritidshem.
Efter kursen har du ett helhetsgrepp kring Scratch
och hur du kan skapa progression i elevernas
lärande. Du får lektionsupplägg och tips på ämnesövergripande arbetssätt som passar både skola och
fritidshem.
Målgrupp: Förskola, skola och fritidshem
Passar: Fysisk workshop eller digitalt
Tid: 2,5-3 tim

Målgrupp: Förskola, skola och fritidshem
Passar: Fysisk workshop eller digitalt
Tid: 2,5-3 tim

Hur kan man
arbeta digitalt
mot STEAM?

Läs mer och boka på www.hos.se/utbildningar - Följ oss gärna på www.hospedagogen.com

Workshop

LEGO® Education Från förskola till gymnasiet!

Workshops och webbinarier med Hospedagogerna!

LEGO® Education erbjuder praktiska, ämnesövergripande STEAM-lösningar!

Vi på Hands-On Science erbjuder workshops, utbildningar och webbinarier där vi inspirerar och utbildar
dig som pedagog i programmering, digitala verktyg
och kreativt skapande med tekniskt och naturvetenskapligt fokus.

Det breda sortimentet är noga utvecklat för att ge dig
som pedagog möjligheten att utveckla elevernas
färdigheter inom STEAM, kodning, programmering
och robotik – från förskola till gymnasiet. Fokus ligger
på problemlösning, kreativitet, flexibilitet, kritiskt
tänkande och hands-on inlärning.
Workshopen leds av våra certifierade LEGO®
Education Academy utbildare. Programmets innehåll
kommer att ge dig grundläggande förståelse samt
idéer för hur du kan tillämpa LEGO® Education´s
sortiment eller en specifik produkt i lärandet och på
din enhet.
Vi går igenom produkten, grunderna, programvaran
och tar oss sedan vidare till övningar med problemlösning, kodning och programmering i fokus.
Alla program inom LEGO® Education är ämnesövergripande och anpassade till förskolans och
skolans läroplan.
Workshopen är hands-on och anpassas efter era
önskemål och förkunskaper.
Du kommer lämna avslutad workshop med kunskap,
hands-on tips, förtroende och inspirerad att komma
igång!
Exempel på vad en workshop kan innehålla:
• Programmera en robot med LEGO® MINDSTORMS®
• Grunderna i programmering och kodning med LEGO®
Education WeDo 2.0
• Grundläggande STEAM-kunskap med LEGO® Education
SPIKE™ Prime
• Programmera LEGO® Education Kodningsexpressen
tillsammans med de yngsta barnen.
• Experimentera och konstruera i STEAM-ämnena med
LEGO® BricQ Motion
Målgrupp: Förskola till gymnasiet
Passar: Fysisk workshop eller digitalt
Tid: 1-6 tim

Kan LEGO
hjälpa att utveckla
elevernas färdigheter
inom STEAM?

Vårt mål är att visa på hur du på ett praktiskt sätt kan
använda digitala verktyg i skola och förskola. Samt hur
du kan skapa kreativa, sensoriska lärmiljöer som du
kan tillämpa och bygga på din förskola.

Skräddarsydd workshop
Vi skräddarsyr gärna en workshop för hela din enhet mindre såväl större grupper, arbetslag, skola,
förskola och kommun - på plats eller digitalt! I denna
broschyr finner du vårt utbud och givetvis skräddarsyr
vi den utefter era önskemål och förkunskaper.

Webbinarier
Hospedagogens webbinarier ger dig som deltagare
inspiration, vägledning och kreativa hands-on-tips!
Vi tittar närmare på produkter du kanske redan har
i din verksamhet eller är nyfiken på.
Håll gärna utkik efter våra öppna, kostnadsfria
webbinarier som sker digitalt och på utvalda datum.
Du hittar dem på www.hos.se/utbildningar.

Önskar du boka en workshop
eller ett webbinar för din enhet?
Kontakta oss på kurs@hos.se eller ring på tel.
08-564 714 42 så berättar vi mer om vad vi kan göra
specifikt för er.

Välkommen med din
intresseanmälan!

Richard Duncan
Utbildare & STEAM-expert

Sofia Winerdal
Utbildningsansvarig
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