
Mary Wilson er kjent som en av 
New Zealands fremste skolele-
dere. Hun er rektor ved Baver-
stock Oaks School i Auckland.  
Samtidig er hun også engasjert 
for å jobbe med kvalitetsutvik-
lingsprosjekter for skoler både 
på New Zealand og i Australia. 

Mary Wilson har siden 2007 
holdt en rekke foredrag i både 
Sverige og Norge, og mange 
norske lærere og skoleledere 
har også blitt kjent med Mary 
Wilson gjennom studieturer til 
New Zealand og ved foredrag 
på Auckland University. 

 

Skoler på New Zealand og i 
Australia har gjennom årene 
blitt kjent for blant annet gode 
resultater i lesing og skriving, og 
Early Years Literacy og Guided 
Reading-programmer blir nå 
brukt i store deler av verden. 
Noe mer ukjent, men minst like 
spennende, er arbeidet som 
skjer på skolene for å øke ele-
venes kreative tenkning og kre-
ative løsningsmodeller. Også 
arbeidet med “Catch them being 
good” burde fange norske lære-
res interesse. Dette handler om 
å knipe elever i positiv adferd i 
stedet for å sanksjonere negativ 
adferd.  

Dagen vil berøre følgende tema: 

• Identifying the con-
cept of powerful lear-

ning 

• Identifying the inte-
gral base needed - 

culture of caring 

• How to plan for full 
engagement and pur-

poseful learning 

• How to “catch them 

being good” 

• How to develop tea-
chers, leaders and 

students as inquirers 

• Why having literacy 

leaders is vital 

• Why the principal 
should be the lead 

learner  

• How strong links 
with students and pa-
rents accelerates lear-

ning  

• How sharing all rele-
vant information crea-
tes authentic learning 

partnerships 

• Is the school ready 
for the learners, rather 
than the learners rea-

dy for school? 

MARY WILSON  

REKTOR FRA AUCKLAND, NEW ZEALAND  

 Workshop med  

CREATING A SCHOOL CULTURE 

OF THINKING & LEARNING 

For mer informasjon og påmel-

ding:  

www.ringerivann.no/workshop. 

 

Ringer i vann kan også kontak-

tes på tlf: 90 17 76 96 eller  

mail: trf@ringerivann.no 

Sted: Quality Hotel 33, Økern, Oslo 

Dato: Torsdag 13/10 - 2011 

Tid: 09.00 - 16.00 

Pris: kr. 1.495,-  

Prisen inkluderer lunsjbuffet m/

dessert + kaffe, kake, softis, 

popkorn og frukt hele dagen. 

Mary Wilson 


