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Kommunens it-strateg - ta med tidskriften DIU i din strategi:

Skolans digitalisering i fokus
Hösten är här. Nytt läsår. Nya steg i utvecklingen. Nya projekt.
Tidskriften DIU förnyar också för att än bättre vara ert stöd på resan.

Se till att alla skolorna i din kommun får egna exemplar.

Prenumerera nu – förmånligt erbjudande
Vid kommunlicens får ni läsårets åtta nummer av tidskriften DIU, Sveriges ledande
tidskrift kring skolans digitalisering med 50% rabatt. Ge skola, ledare och lärare
inspiration och underlag för samtal, diskussioner och kompetens-utveckling en gång
per månad, under hela året. Exempelvis med 20 skolor, 5 årslicenser på varje, blir
priset 17.500 kr plus moms.

Teckna din prenumeration här (i rutan "annan licens" på webbformuläret. ange
KOMMUN för att ta del av erbjudandet)

Du får bland annat:

• Att göra – IT i praktiken, inspiration
av lärare som visar hur de arbetar i
praktiken. I höstens första nummer
hittar du bl a tips om kartor och
visualisering av data.

• Aktuella reportage: Inspiration och
aktualiteter, från skolor, kommuner och
omvärld. Du möter bl a lärarna från
Partille som drog igång ett
berättarprojekt som engagerar
kommunens alla skolor.

• Ungas röster: Att bli hörd som elev –
en fokusfråga. Brit Stakston skriver om
hur en gymnasieelevs tweet ledde till en
medieintensiv skoldebatt.

• Skolledaren i fokus: Edward
Jensinger, tidigare rektor i Malmö nu
utvecklingschef i Helsingborg, är ny
skribent i DIU – med ledningsfrågor i
fokus.

• Nätets baksidor: I DIU skriver vi
oftast om fördelar med digitaliseringen,
nu tar vi också upp baksidorna. Stig
Roland Rask i en aktuell artikelserie.

• Debatt om skolans digitalisering:
Till DIUs debattsidor välkomnar vi dig
som har en åsikt. Höstens första
debattör är Bo Jansson, ordförande i
Lärarnas Riksförbund.

Höstens första nummer
DIU 5/2014 (webbsidan)

  

  
                                                                                                                                                               
 
  Följ oss på Facebook

Genom att gilla oss på Facebook hänger du alltid med
i det senaste som händer kring Framtidens lärande.
Klicka här!
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