En samling citat från Falu gymnasiums studiedag 7 januari 2014
“Bästa studiedagen ever!”
“En jätte bra dag som var ovanligt givande. Verkligen en fortbildningsdag!!!”
“En av de bättre studiedagarna som genomförts på senare tid.”
“Ni är bäst…”
“Bra upplägg av dagen, kändes genomtänkt och bra upptakt av terminen. MYCKET bra med
denna sida, där infon finns kvar!!”
“Bra att det fanns valmöjligheter så att man kunde anpassa dagen efter sina egna behov.”
Vad upplever du att du fick du med dig från studiedagen?
En första inblick i hur olika webbaserade verktyg kan fungera.
Verktyg som kan göra min undervisning mer varierad.
Mer nyfikenhet på digitala medier och deras användning i mitt jobb
Kunskap om flera matnyttiga verktyg som kommer att användas i min undervisning.
Mycket kunskap som hjälpt mig att effektivisera mitt arbete som lärare med hjälp av nätbaserade
tjänster.
Nya intessanta perspektiv i ämnet.
Koll på appar, puff att göra nåt
En hel del matnyttigt om digitala verktyg. Att få prova verktygen i en workshop var bra.
Nya kunskaper som jag kommer att få nytta av i mitt arbete med eleverna.
Komma igång med en ämnesblogg.
Bra tips på hur jag kan använda teknik för att t ex se om eleverna hänger med på min genomgång.
Många nya idéer kring olika nya användningsområden med att arbeta med Digitalaverktyg.
Jättebra då man själv fick prova på och själv få klicka sig fram i de olika programmen.
Ny kunskap om sociala medier och hur man enkelt gör en utvärdering på nätet.
Ideer att utveckla utbildningen
Lite nytänkande
Bra digitala verktyg att kunna jobba med i undervisningen
Att bli modigare att använda digitala medier mer
Användandet av molntjänser och att man kan göra det på ett mycket enkelt sätt
info om nya medier.
Några bra verktyg för olika undervisningssituationer.
Mycket ny och spännande info. hur man kan använda ex. Youtube på ett bra sätt i dela av
undervisningsmaterial.
Inblick i sociala medier

Inblick i den digitala världens baksida  och framsida.
Allmänbildning vad gäller It frågor
Llite nya influenser som kan vara användbara i arbetet med eleverna.
Allt det jag gick på var matnyttigt och kan användas.
Flera möjligheter för bl a dyslektiker
Praktiska tips.
Tips på hjälpmedel inom IT
Bra att man hade alternativ att välja på workshopen.
Att det finns en massa olika typer av program som kan användas i undervisningen.
Förslag till sätt att jobba
Allmänt nyttig och använbar kunskap kring IT i undervisningen
Positiv känsla
Olika ideer som sätter fart som kreativiteten
Ny användbar kunskap
Att det finns många vägar att gå som är gratis och användbart i undervisningen tex Screenr
Tips på verktyga att använda i undervisning
Bra program att använda bilder

