
Till dig som är rektor i
Södertälje kommun

MÖJLIGHETER
MED ERASMUS+

Utbildningskonferens och nätverkande för
rektorer i Södertälje kommun.

Vad händer? 
Europa direkt kontoret i Södertälje stadshus
bjuder in alla rektorer i samtliga kommunala och
fristående grundskolor och gymnasier i
Södertälje till halvdagskonferens och
lunchmingel, seminarium och workshop med
anledning av att EU-kommissionen beslut att år
2023 ska vara året som sätter fokus på
kompetensutveckling. 

Hur är denna dag relevant för skolor?
Under denna eftermiddag får ni tillfälle att
inspireras och lära er mer om hur ni har
möjlighet att ta del av de 26,2 EU-miljarder som
finns tillgängliga för kompetensutveckling av dig
som rektor, din skolledning och förstås dina
lärare på skolan. Genom deltagande i kurser och
jobbskuggning av skolledningskollegor och
lärarkollegor i Norden och Europa har din skola
möjlighet att ytterligare stärka arbetet med
skolans kollegiala lärande och en undervisning
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. 

Detta är en fantastisk möjlighet som ges
till skolor över hela Europa och Norden
och ett framgångsrecept för att öka
motivationen och välbefinnandet för
eleverna i skolan. Eleverna får möjlighet
att i grupp med medföljande lärare eller
enskilt delta i lärandeutbyten och
kortare eller längre studievistelser på
skolor i Europa och Norden. För
yrkesprogramelever finns även
möjlighet till praktik. 

Det ekonomiska bidraget finansieras av
EU-kommissionens utbildningsprogram
Erasmus+. Läs mer om Erasmus+ och
möjligheterna med programmet.

20 januari
12.30 - 16.00

Södertälje Stadshus

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/opportunities


Vad kommer jag att få med mig?
Som rektor har du efter denna halvdag fått mer
kunskap om hur Erasmus+ programmet kan
användas som redskap för att utveckla din skola,
användas för att stärka lärares kompetens och
ge tillfälle till reflektion över det arbete ni redan
gör i er verksamhet. Du kommer att få förståelse
för och inblick i hur eleverna kan stärkas i sina
kunskaper och sina kompetenser samt hur en
starkare elevgemenskap kan skapas.

Genom att alla elever oavsett bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och kunskaper inkluderas i
utbyten inom Erasmus+ programmet får alla
elever framför allt möjlighet att utveckla större
tolerans och förståelse för andra kulturer, få en
ökad motivation till att aktivt engagera sig i
demokratifrågor och ett hållbart samhälle. Det
är ett mål för dagen att du ska känna dig
inspirerad till att erbjuda kompetensutveckling i
ett europeiskt sammanhang till dina lärare och
elever och inte minst dig själv i din rektorsroll.

Goda exempel finns beskrivna både på
huvudmannanivå och på skolnivå i Sverige och
hela Europa som du kommer att kunna ta med
dig till din skola.

 Varmt välkommen att anmäla dig!

Program

Varför?
Vad kan man göra?
Vem kan delta?
Hur gör man?
Goda exempel

12.30  Välkomsttal + lunch
Lina Grahm, Europa Direkt Södertälje
                                         
13.00  Inledning, utbildningskontoret
Södertälje
                         
13.10  Europeiska unionen, en modell
av enhet i mångfald
Kamran Namdar, fil. dr. i pedagogik
                           
13.45  Erasmus+ i din skola
Jessica Hintze, konsult internationell
skolutveckling

14.30  Fika och brain break

14.40  Workshop 
Min skolas utvecklingsbehov kopplat
till Erasmus+ mål

15.40  Hemlig gäst avslutar dagen

Lina Grahm
Projektledare

 Europa Direkt Södertälje

Jessica Hintze
Konsult int. skolutveckling

Kunskapsproffsen

Kamram Namdar
Fil. dr. i pedagogik
Kunskapsproffsen

https://www.kunskapsproffsen.se/about
https://www.kunskapsproffsen.se/about
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=912ee4a87f69

