INBJUDAN
21.11.2019
Helsingfors

Välkommen på Regionförvaltningsverkets fortbildning

Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg?
Inom utbildningsfältet börjar man mer och mer uppmärksamma behoven också hos
de elever som kan anses som särbegåvade. Olika modeller prövas för att både
hitta dem som behöver extra utmaningar men också för att veta hur man bäst ska
bemöta deras behov.
Under denna fortbildningsdag får vi ta del av den senaste forskningen inom detta
område, höra om två modeller som man jobbat med på fältet och också om en
undersökning som är på gång kring ämnet.

Tid: Torsdag 21.11.2019 kl. 10.00 - 15.30. Morgonkaffe kl. 9.30.
Plats: Helsingfors, Bangårdsvägen 9, Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters mötesutrymmen, auditoriet
Målgrupp: Lärare, rektorer och tjänstemän inom grundläggande utbildningen

Program
Tidtabell
9:30

Morgonkaffe (RFV bjuder)

10:00

Aktuellt inom begåvningsforskningen i Finland
Kirsi Tirri, professor,Helsingfors universitet

11:30

Nykarlebymodellen
Lotta Kåll och Maria Sjöblom, lärare

12:30

Lunch (på egen bekostnad)

13:30

En undersökning om hur kommunerna tar hand om särbegåvade
elever
Sofia Stolt, Fil.dr. Universitetslektor i svenska och affärskommunikation
Hanken Svenska Handelshögskolan

13:45

Sikta mot stjärnorna - Lovisas projekt för begåvade elever
Tuula Åminne och Anna Palasmaa
Bensträckarpaus med frukt ingår

15:30

Avslutning

Kostnader
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgonkaffe och frukt på eftermiddagen.
Deltagarna står själva för övriga kostnader.
Anmälan
Anmäl dig senast 12.11.2019 via denna länk
.
Meddela också om du vill äta lunch (på egen bekostnad) i lunchrestaurangen i
ämbetshuset.

Kontakt
Om programmet:
Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810.
Om frågor kring anmälan och annullering:
Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi, tfn 0295 018 610.

Föreläsarna
Kirsi Tirri
Kirsi Tirri är filosofie doktor och professor i
pedagogik vid Helsingfors universitet. Hon är
utbildad lärare och lärarutbildare.
Under åren 2008-2012 var hon president för
European Council for High Ability (ECHA) .

Nykarlebymodellen
Nykarleby stad har våren 2018 utarbetat en
modell för elever med särskild begåvning.
Modellen är konkret och ger lärare
vägledning steg för steg.
Vi får höra två av lärarna, Lotta Kåll och
Maria Sjöblom, som varit med och utarbetat
planen .

Sikta mot stjärnorna—
Lovisamodellen
Projektet som stöds av Utbildningsstyrelsen
har som syfte att skapa en omsorgsfull och
genomtänkt struktur för hur elever med
särskild begåvning kan stödas i
undervisningen. Vi får höra utvecklarna Tuula
Åminne och Anna Palasmaa.
Projektets webbplats hittas här

https://peda.net/loviisa/sms
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