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Pedagogiskt pris och
PÖ = sant
Örebro kommuns Pedagogiska pris firar i
år tio år! I år kommer
nomineringsperioden vara i september
och utdelning ske i december. Nytt för i
år är att ett skolledarpris kommer utdelas
och att det är Pedagog Örebro
tillsammans med Programnämnd barn
och utbildning som ansvarar för priset.

Läs artikeln!

Brukets skola och
Tegnérskolan stärker
jämställdheten

Blogg: Språk – ett
verktyg för lärande
och relationer

Ledarutbildning i
Vägledande
samspel-ICDP

Tamar Ucar hade bara varit rektor på
Brukets skola i några dagar när
Skolinspektionen kom på besök och
konstaterade att verksamheten saknade
ett systematiskt utvecklingsarbete för
jämställdhet. Nu när arbetet med detta är
i full gång vill hon tipsa andra skolor om
det stöd som finns att få i Örebro
kommun.

"Språket finns överallt – i oss, omkring
oss och mellan oss. Det hjälper oss när vi
tänker. Försök att tänka en tanke utan
språk. Det är inte enkelt."

Psykolog Lilian Berggren och specialpedagog Lena Carlsson kommer att hålla
en utbildning i vägledande samspel-ICDP
med start 5 juni. Målgruppen är rektorer i
förskola och skola samt verksamhetschefer.

Läs Helena Wilkås inlägg i
Lotsens blogg!

Läs artikeln!

Aktuella bloggar

I denna videoblogg delar Jonas Edlund
med sig av sina tankar kring världens
bästa yrke.

I det här bloggspåret skriver personal
på Lotsen inom området främjande
och förebyggande arbete med fokus på
tillgänglig lärmiljö.

I den här bloggen får vi följa Emma
Carlström i hennes vardag som lärare i
årskurs 2 på Brunnsskolan.

Veckans sida

Pedagogiskt pris

Vi har delat upp våra sidor i tre
kategorier: förskola,
grundskola/grundsärskola och
gymnasieskola/gymnasiesärskola/
vuxenutbildning. Under denna
rubrik kommer vi varje vecka att
puffa lite extra för en aktuell sida.

Här hittar information och artiklar om Pedagogiskt pris.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro
Tel: 019-21 18 12, 019-21 55 70
E-post: pedagogorebro@orebro.se

Läs mer och anmäl dig!

