Konferencens hovednavne
Den røde tråd er fremtidens kompetencer, og digital dannelse er et af fokusområderne for konferencen i 2017.
Afslutning d. 1. marts
Vincent F. Hendricks vil afslutte den første dag med sit bud på, hvordan
undervisning kan sikre, at børn og unge får kompetencer til at begå sig i en
verden, som i stigende grad er præget af digitalisering.
Professor Vincent F. Hendricks, ved Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling på Københavns Universitet. Direktør for Information og
Boblestudier samt forfatter til bogen ”Spræng boblen”.

Start og afslutning d. 2. marts
Den 2. marts vil Dr. Rankin fortælle, hvordan vi tænker læring uden for
boksen. Dette kræver, at vi tager højde for både den sande natur i læring og
betydningen af teknologiske forandringer. Foredraget er på engelsk.
Dr. William Rankin , Director of Learning on the global education team at
Apple Inc.

Anne Skare afslutter konferencen med et fremtidsperspektiv på den gode
skole. Så kom og bliv klogere på, hvordan gode visioner lægger
fundamentet for et fantastisk skoleliv.
Fremtidsforsker Anne Skare , Partner i FutureNavigator.

Et åbent landskab
Der tegner sig allerede nu et billede af en udstilling med et spændende og bredt udbud af analoge og digitale
læremidler. Vi har udvidet udstillerområdet, hvilket har givet mulighed for gode relax- og netværksområder for
dig som besøgende.
Området På sporet af den gode udvikling bliver et spændende åbent landskab i 2017.
Og der er mulighed for at møde pædagogiske projekter fra




kommuner
skoler
museumsverdenen.

Skolen – Et Kig Udefra
Huxi Bach, tv- radiovært og satiriker.
Kendt for sine altid tankevækkende kommentarer og underfundige pointer.
Mød Huxi Bach, der giver et skarpt og humoristisk indlæg om undervisere,
reform, læremidler og udviklingen i den danske skole – krydret med tavle og
lidt musik.
Adgang for alle – torsdag d. 2. marts kl. 16.15.

Venlig hilsen
Projektleder Lisbeth Kjær, CFU Danmark & Claus Aarøe, Styrelsen for It og Læring.
Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt Danmarks Læringsfestivals nyhedsbrev. Ønsker du ikke at
modtage flere mails fra os, kan du sende en mail til nyhedsbrev@dk-lf.dk.

