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

Digital dannelse har længe været i fokus i undervisningssektoren – men hvad dækker
det over, og hvordan kan der konkret arbejdes med det i et fagligt perspektiv? Det sætter
konferenceprogrammet for de gymnasiale uddannelser spot på den 6. og 7. marts.
Den 6. marts er digital dannelse i undervisningen og dataetik i undervisningsinstitutionen hovedtemaerne for konferencen. Dagen indledes med en keynote om, hvordan børn
og unge forberedes til den digitale virkelighed. I gymnasieprogrammet er der fokus på
både begrebet digital dannelse og dets plads i fagene. Du kan også få indsigt i arbejdet
med virtuelle laboratorier. Konferenceprogrammet sluttes af med en keynote af Mitchel
Resnick, der er en af de mest indflydelsesrige tænkere inden for computational thinking.

Program den 6. marts
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”
Dataetik på den selvejende institution
v. Henrik Bæch, Danske Gymnasiers digitaliseringsarbejdsgruppe, og Pernille
Tranberg, Dataethics
Undervisningsminister Merete Riisager holder tale med sin rådgivergruppe
for teknologi i undervisningen
Digital dannelse ind i gymnasiet – og ud i fagene
v. Nikolaj Elf, Syddansk Universitet
Digital dannelse til debat
Virtual Science Center Danmark
v. Jan Ståhlberg, Labster
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. I dagens første
keynote kan du få Alan Novembers indsigter i, hvorfor underviseren er vigtigere end
nogensinde før. Programmet byder både på perspektiver fra elever, organisationer og
undervisere. Dagen afsluttes med en keynote af programmør og forfatter 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
Gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi
v. Anne Katrine Kamstrup og Sarah Richardt, EVA Schoop
Digital trivsel på gymnasier
v. Morten Emmerik Wøldik og Katrine Andersen Sex og Samfund, samt Rasmus
Pöckel, Odder Gymnasium, og Trine Rølle, Københavns åbne Gymnasium
Debat: De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning.
Digital dannelse i et fagligt perspektiv?
v. Nikolaj Andreasen Kjær og Helene Brogaard, Århus Statsgymnasium
Sådan sætter du informatikkompetencer i spil i dit fag
v. Jesper Buch, underviser i Informatik Herningholm
Keynote: Creativity & computing or Principles of Play
v. Linda Liukas, forfatter til “Hello Ruby”

Pris for deltagelse i konferencen med
forplejning og adgang til alt:
Én dag: 1.500,-kr. ekskl. moms
Begge dage: 2.500,- kr. ekskl. moms
Husk, at I får rabat efter antal
deltagere:
10-19 personer = 10 % rabat
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat
Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer på:

www.Danmarkslæringsfestival.dk
Følg os her:
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