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Katedralskolan, Skara representerar Sverige
Nordiska gymnasieskolor utvalda att presentera unik spetskompetens i
Paris och London – Katedralskolan i Skara representerar Sverige och
redovisar innovativt lärande och skolutveckling i framkant.
Resultaten från den senaste PISA-undersökningen har väckt oro och debatten
om svensk skola går hög. Det finns dock skolor som utmärker sig genom att
bedriva banbrytande pedagogiskt utvecklingsarbete och nå fantastiska
resultat. Till dessa skolor hör Katedralskolan i Skara.
Föreningen DIU (Datorn i utbildningen) arbetar med att bygga nätverk för
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk
ungdomsskola. Föreningen arrangerar olika aktiviteter och bygger nätverk mellan
skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med
moderna arbetsformer som utvecklar kompetenser i takt med tiden.
21-22 januari arrangerar DIU, Unesco och OECD en konferens i Paris för att lyfta
nordiska gymnasieskolor som med banbrytande utvecklingsarbete lyckats bygga
extraordinär kvalitet i lärandet. Katedralskolan i Skara har valts ut att representera
Sverige tack vare det unika arbete med kunskapsskapande och läsutveckling med
hjälp av publika och digitala plattformar som bedrivits vid det estetiska programmet,
och som uppmärksammats genom t.ex. Guldäpplet och Innovativa lärarpriset.
Fyra elever från Katedralskolans estetiska program, inriktningarna dans och teater,
kommer att tillsammans med lärare och skolledning få presentera sitt arbete –
metoder, verktyg och resultat.
Från Paris kommer delegationen från Katedralskolan att fortsätta till London, och den
globala utbildningsmässan BETT. Här ansluter även två elever från det estetiska
programmets musikinriktning – Music and Production.
På BETT, som årligen besöks av ca 35 000 personer, kommer eleverna åter att på
särskild inbjudan få presentera sitt arbete för att som föregångare inspirera till
internationell skolutveckling.
Skaras elever kommer även att stå för underhållning under eventet – i linje med
Katedralskolans övertygelse att lärande och kreativitet hör ihop!

Mer info och program: http://diu.se/diu.asp?val=konferens
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