Program for grundskole på
Danmarks Læringsfestival
Den 6. og 7. marts 2018, Bella Center, København

På konferencen kan du blive inspireret til din praksis. Oplæggene målrettet grundskolen indeholder både perspektiver på dataetik, konkrete værktøjer til at arbejde digitalt i
klasseværelset og input fra elever.

Pris for deltagelse i konferencen med
forplejning og adgang til alt:

Temaet for Danmarks Læringsfestival 2018 er Dannelse i en digital verden. Den 6. marts
bliver indledt af en keynote om, hvordan børn og unge forberedes til den digitale virkelighed. Programmet for grundskolen afspejler de mange forskellige aspekter af digital
dannelse. Der er oplæg om, hvordan LEGO har håndteret digital kommunikation mellem børn, TDC og Danske Skoleelevers samarbejde målrettet børns digitale dannelse,
konkrete værkstøjer til vellykket fjernundervisning og ideer til at arbejde med innovation.
Konferenceprogrammet sluttes af med en keynote af Mitchel Resnick – en af de mest
indflydelsesrige tænkere inden for computational thinking.

Én dag: 1.500,-kr. ekskl. moms
Begge dage: 2.500,- kr. ekskl. moms

Program den 6. marts

Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer på:

08.15:
09.00:
10.00:
11.00:
12.15:

13.15:
14.15:
15.15:

Festivalopvarmning om netværk
v. Allan René Olesen, Addfocus
Keynote: Klædt på til livet i en digital tidsalder
v. Imran Rashid, forfatter til ”Sluk”, og Anette Prehn, forfatter til
”Hjernesmarte børn”
Persondataforordning – en ny dagsorden
v. Dieter Carstensen, LEGO
Undervisningsminister Merete Riisager holder tale med sin rådgivergruppe
for teknologi i undervisningen
WiFive - det gode digitale fællesskab
v. Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, Jens Aaløse, 		
koncerndirektør fra TDC Group, og Helle Rabøl Hansen, ph.d. med speciale i
mobning. Ordstyrer Thomas Skov, kendt tv-vært og foredragsholder.
Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen
v. Tom Gislev, Pernille Elving og Klaus Thestrup, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Opbyg innovative elever – kommunale perspektiver
Keynote: Sowing the Seeds for a More Creative Society
v. Mitchel Resnick, MIT

Den 7. marts har konferenceprogrammet særligt fokus på, hvordan de fagprofessionelle
klædes på til at facilitere undervisning, der i højere grad bliver digital. Du kan få Alan
Novembers indsigter i, hvorfor underviseren er vigtigere end nogensinde før. Dagen
afsluttes med en keynote af programmør og børnebogsforfatter Linda Liukas.

Program den 7. marts
08.30:

09.15:
10.15:
11.15:
12.00:
13.15:
14.15:
15.15:

Festivalopvarmning om videndeling
v. Peter Holdt Christensen, CBS
Keynote: Who Owns the Learning?
v. Alan November, November Learning
Børn fortæller om udfordringerne i deres digitale liv
– en verden skjult for voksne
v. DR Ultra, Red Barnet og Børns Vilkår
Spil og læring i det 21. århundrede
v. Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet
Debat: De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning.
Teknologiforståelse i praksis
v. Maria Damlund, lærer
Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?
v. Ann-Thérèse Arstorp og Cecilie Aurvoll, Utdanningsdirektoratet Norge
Keynote: Creativity & computing or Principles of Play
v. Linda Liukas, forfatter til “Hello Ruby”

Husk, at I får rabat efter antal
deltagere:
10-19 personer = 10 % rabat
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat

www.Danmarkslaeringsfestival.dk
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