
INBJUDAN

ATT KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMERING  
– micro:bit OCH PYTHON
LINNÉUNIVERSITETET OCH REGION KRONOBERG BJUDER IN LÄRARE  
I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET TILL WORKSHOP  

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 
finns utmaningen att stärka elevernas digitala kompetens 
med fokus på kännedom om programmering. Frågan 
om vilka pedagogiska metoder och tekniska lösningar 
som ska användas för att bemöta dessa utmaningar är 
centrala för alla lärare.

I denna workshop kommer dr Dan Kohen och professor 
Marcelo Milrad från Linnéuniversitetet att gå igenom  
konkreta exempel på hur lärare och elever kan arbeta 
med textprogrammering i Python och micro:bits.  
För mer info, https://microbit.org/guide/python/

Syftet är att visa hur micro:bit kan programmera med 
text och inte bara med block.

INFORMATION | 

Tid och plats
1 mars kl 13.00-16.30 på Linnéuniversitetet, Växjö,  
sal D1173. Vi bjuder på fika.

Målgrupp
Du som har gått utbildning i micro:bit eller har  
erfarenhet av arbete med micro:bit.

Ta med dig egen dator. Har du en egen micro:bit får 
du gärna ta med den. Vi tillhandhåller även micro:bits 
under workshopen. Vi använder webbaserad program-
meringsmiljö, du behöver inte ladda ner program till din 
dator.

Anmälan görs via anmälningslänken senast 2019-02-22.
Begränsat antal platser, först till kvarn.

För information om workshopen kontakta Tina Sund-
berg, tina.sundberg@kronoberg.se, för information om 
din anmälan kontakta kurs@kronoberg.se 

VÄLKOMMEN!

Ett samarrangemang mellan Institutionen för dataveten-
skap och medieteknik, RUC, AV-Media Region Krono-
berg och kommunerna i Kronobergs län inom projektet 
Make it happen.

Dr Dan Kohen är lärare och forskare vid Holon Institute of  Technology 
i Israel. Han arbetar med flera projekt relaterade till IKT och lärande, 
programmering och digital kompetens i skolan.

Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet och 
har mer än 20 års erfarenhet av forskning, utveckling och användning av 
innovativa IKT-lösningar i skolan. 

ANMÄL DIG HÄR

1 MARS  |  VÄXJÖ

https://microbit.org/guide/python/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/medieteknik/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/mot-fakulteten/medieteknik/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/regionalt-utvecklingscentrum/
https://avmedia.kronoberg.se/
https://avmedia.kronoberg.se/
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=aae9148f29bf

