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Varför är det alltid samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar? Vad betyder det för
svensk skola? Cleverlands tar oss med på en resa bortom statistik och grafer, rakt in i klassrummen, hemmen
och kulturen i Finland, Japan, Singapore, Shanghai och Kanada. Lucy Crehan var en vanlig brittisk lärare när
hon tröttnade på förutsättningarna för sitt arbete och i stället gav sig ut på en upptäcktsresa. I främmande

kulturer och avlägsna klassrum - inackorderad hos lärarna som undervisar där - börjar hon hitta förklaringar
till vissa länders framgångar i internationella kunskapsmätningar. Resultatet är en fascinerande berättelse om
personliga möten med människor, kulturer och historia varvad med aktuell forskning om utbildning och
psykologi. Boken vänder sig till verksamma lärare och skolledare och till alla med ett bredare intresse för

utbildningsfrågor.

Fyll i din epostadress och ett valfritt lösenord för att skapa ett konto. Coronapandemin satte stopp för den
planerade invigningen i höst men nu är Karolinska Institutets nya corefacilitet för 3DEM i full drift.

SKÖNLITTERATUR AJVIDE LINDQVIST J. Det står alla fritt att inspireras och välja vad ni vill arbeta.

Cleverlands

Det är också något som måste involvera hela företaget. LIBRIS sÃkning Cleverlands . Du som vill fördjupa
dig inom området för att skapa nya innovativa produkter i framtiden. Lär dig insiktsdriven innovation och bli
en produktutvecklare i världsklass. Skriv ut FÖRETAGSPORTRÄTT Han är Säterkillen som ska ta världen
med storm. Förlag Studentlitteratur AB Format Häftad Språk. unavailable. Cleverlands vad skapar utbildning
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i världsklass? av Anna Holmqvist Book Bog. Viljan att ge utmärkt service måste finnas där tillsammans med
fakta modeller och uppdaterad kunskap om såväl företagets produkter eller tjänster som om mänskligt
beteende. Fastighetsmäklare är förmodligen den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter.
Föreläsningen Skapa möten i världsklass genomförs på den tid och plats som ni önskar enligt

överenskommelse. Men Sverige får lägre betyg vad gäller arbetsmarknadens flexibilitet och skattesystemets
utformning.
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