REKTORER • FÖRSTELÄRARE • LÄRARE MED UTVECKLINGSANSVAR

KONFERENS
◉ Stockholm ◉ Jönköping ◉ Malmö
21-22 mars

22-23 mars

23-24 mars

Världens bästa undervisning
– för full måluppfyllelse
i Kina, Sydkorea, Singapore och Sverige

I konferensen deltar skolexperter och forskare från de länder i världen som gör de
allra bästa resultaten i samtliga internationella test. Frågan nu är vad de gör som vi
inte gör i Sverige; vad skolchefer, rektorer och lärare kan där ! " # som vi inte kan
här $ ; vilket sorts tänkande och engagemang som krävs för att skapa den bästa
undervisningen och det bästa lärandet.
Har de kunskaper som vi inte har
eller är de bästa skolorna i världen blott ett kulturellt mysterium?
Om detta ska vi lära oss i mars 2017 i
Stockholm eller i Jönköping eller i Malmö.
Välj den ort som passar dig bäst.
Målet är att vi ska försöka lära oss av de som är bäst för att sedan utveckla den
svenska skolan så att vi kan nå full måluppfyllelse 💯 i Sveriges alla skolor!
Gå vidare till Fullständigt program!
Gör din Anmälan

Anmälan:

Anmälan – senast den 15 februari 2017.

Anmälan är bindande och faktureras före konferensens
genomförande
Datum:

21-22 mars i Stockholm
22-23 mars i Jönköping
23-24 mars i Malmö

Konferensavgift:

4.150 kronor per person (+ moms)
Anmälan före den 20 januari 2017: 3.350 kronor (+ moms)

Antalet platser:

Max 400 personer. ☑

Medverkande från
Singapore:

Professor Lee Sing Kong, professor S. Gopinathan,

Sydkorea:

Professor Okhwa Lee, professor, professor Heeok HEO

Kina (Hong Kong):

Professor Kai-ming Cheng, professor Kerry Kennedy

Sverige:

Professor Mikael Alexandersson, professor Eva Alerby &
professor Tomas Kroksmark

Kontakt:

Tomas Kroksmark
Helena Monreau

“Undervisning handlar kort sagt om elevernas inlärning. Detta är ett självklart kärnvärde bland lärarna.
Möjligen är det även essensen i läraryrket.

Kai-ming Cheng & Xiaojiong Ding, Kina
Citerade ur boken Världens bästa undervisning. Lee & Kroksmark (2016). Lund: Studentlitteratur .

