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Undervisningen på
distans har ställt stora
krav på lärare och
elever

Ansök och anmäl dig till Hög tid att anmäla sig
klassbesök och kurser
till höstens utbildningar
på Örebro naturskola
i Office 365
hösten 2020
Nu är det dags att anmäla sig höstens

Sedan den 18 mars är det
distansundervsining som gäller för
gymnasieskolan. Lärarna fick snabbt
ställa om undervisningen till digitala
lösningar och nu när terminsavslutningen
närmar sig, är vi nyfikna på hur det
egentligen gick? vinster? svårigheter?
betygssättning? lärdomar? Vi frågade
gymnasieläraren Anderas Ståhlberg på
Rudbecksgymnasiet.
Läs intervjun!

Nu ligger äntligen ansökan om höstens
populära klassbesök uppe på Örebro
naturskolas hemsida. För dig som
pedagog finns också en hel del kurser,
nätverk och fortbildningar att anmäla sig
till.
Läs mer och anmäl dig!

utbildningar i Office 365. Som ett led i
förvaltning förskola och skolas
digitaliseringsarbete erbjuds nu grundoch fortsättningsutbildningar till
nyckelfunktioner i verksamheterna. Är
du rektor, administratör,
huvudlärspridare eller lärspridare på en
kommunal förskola eller skola? Säkra din
plats genom att anmäla dig redan idag!

Skicka vidare! med
Malin Nilsson
I vår populära intervjuserie Skicka
vidare! är det denna gång Malin Nilsson,
specialpedagog på Lotsen, Centralt
skolstöd, som svarar på tre frågor från
Andreas Boman Frank.

Läs svaren och se vem Malin
skickar vidare till!

Läs mer!

Aktuella bloggar

I denna vlogg får vi följa läraren Jonas
Edlund i en serie korta filmklipp. Direkt
från lärarvardagen delar han med sig av
tankar kring världens bästa yrke.

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

Webbsänd föreläsning
om Stopp! Min kropp!

Veckans sida

Kalendarium

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.

I Pedagog Örebros kalendarium hittar du tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompentensutveckling för pedagoger och skolledare.
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Vad är på gång?

Följ oss på sociala medier så missar du ingenting!

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube
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