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Pressemeddelelse
Dannelse begynder i dagtilbud og fortsætter hele livet – også digital dannelse. Spørgsmålet er hvordan børn, unge og voksne
klædes på til fremtidens samfund og arbejdsmarked?
Festivalen samler undervisningssektoren, så vi kan debatterer, finde svar og som kernen i det danske samfund bidrage til
udviklingen af den komplekse verden vi lever i.
Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring (STIL) og Centre for Undervisningsmidler Danmark (CFU Danmark) arrangerer
for fjerde gang Danmarks Læringsfestival, som er det årlige, nationale forum for videndeling, inspiration og netværksdannelse
for lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, forskere, læremiddelproducenter og alle andre med interesse i udvikling af
udannelsesverdenen.

Inspiration til undervisning, fokus på læring, ny viden og løsninger i praksis
Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference, der præsenterer alt det nyeste inden for undervisning og
læring fra førende aktører og producenter på området. Formålet med Læringsfestivalen er, at deltagerne skal opleve det bedste
fra undervisningssektoren: Den nyeste viden, de nyeste og bedste læremidler, visionære idéer, politiske initiativer samt
praksisnære forløb, som kan inspirere og bruges i praksis. Læringsfestivalen åbnes af undervisningsminister Merete Riisager, der
også uddeler Undervisningsmiddelprisen.

Fremtidens kompetencer – årets konferencetema
Danmarks Læringsfestivals konference 2017 sætter fokus på digital dannelse, teknologiske muligheder og læring: Hvad kan vi
forvente os af den teknologiske udvikling i et bredt perspektiv, og hvad betyder det i praksis for elever, pædagoger, lærere og
skoleledere?
Konferencens sessioner er arrangeret i spor – med tværgående keynotes – rettet mod dagtilbud, grundskole, gymnasiale
uddannelser, erhvervs- og voksenuddannelser. Konferencen har desuden særarrangementer for undervisere på pædagog-og
læreruddannelsen, kommunale dagtilbudsdelegationer, tekstnetværket og forskernetværket for pædagogisk it.
Keynotes
Anders Hvid, CEO, Dare Disrupt: Forstå fremtidens læring
Vincent F. Hendricks, Institut for boblestudier, Københavns Universitet: Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede?
Dr. William Rankin, international læringsekspert: Learning outside the box - growing an ecosystem for the learning
Anne Skare Nielsen, Future Navigator: Forestillingsevne og skaberkraft - din skole – set fra fremtiden

Gratis udstilling, udstilleroplæg og foredrag med Huxi Bach
I udstillingen præsenterer 225 læremiddelproducenter og organisationer deres digitale og analoge produkter og tilbud.
Udstillerne giver desuden 72 gratis oplæg med vejledning og inspiration til brug af konkrete læremidler.
Undervisningsministeriet står også klar med aktuel viden og dialog om nye initiativer, og konsulenterne fra CFU giver vejledning i
brugen af de nyeste digitale værktøjer.
Elevkonkurrencen C.R.A.F.T., hvor elevgrupper fra 6.-8. klasse dyster live i fremtidens kompetencer om at blive Danmarksmester
i digitale skills, løber af stablen i udstillingsområdet, som også byder på et åbent udstillingslandskab – ”På sporet af den gode
udvikling” – hvor kommuner, skoler og skoletjenester præsenterer pædagogiske projekter – her overrækkes også
Undervisningsmiddelprisen til årets vinder d. 1. marts kl. 11.10.
Huxi Bach: Skolen – et kig udefra.
Gratis foredrag for alle d. 2. marts kl. 16.15-17.00. Huxi Bach giver et skarpt og humoristisk indlæg om undervisere, reform,
læremidler og udviklingen i den danske skole krydret med tavle og lidt musik.
Rane Willerslev: 12-tals piger eller kreativitet?
Gratis foredrag for alle d. 1. marts kl. 16.15-17.00. Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte
besvarelser og høje karakter. I stedet skal der faglighed, leg med ideer og en læringskultur, der tillader, at vi fejler produktivt ind
i uddannelsessystemet.
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