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

Er du interesseret i de ledelsesmæssige udfordringer i skolernes digitale omstilling og
elevernes digitale dannelse? På Danmarks Læringsfestivals konference kan du få masser af inspiration på de to dage med særligt program for ledere fra dagtilbud, grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser.

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. I ledelsesprogrammet kan du blive udfordret på din holdning til mobiltelefoner i klasseværelset, få indsigt i konkrete ledelsesværktøjer i Learning Management
Systemer, blive klogere på, hvad internationalt samarbejde kan betyde for din skole og
få inspiration til, hvordan digitale startegier bliver til virkelighed. Konferenceprogrammet
sluttes af med en keynote af Mitchel Resnick, som er en af de mest indflydelsesrige
tænkere inden for computational thinking.

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

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”
Debat om mobilfrie skoler
v. Imran Rashid, forfatter til ”Sluk”, Nikolaj Elf, Syddansk Universitet, og Lis
Zacho, Lindevangskolen
Undervisningsminister Merete Riisager holder tale med sin rådgivergruppe for
teknologi i undervisningen
En guide i implementeringsprocesser af LMS og digitale læremidler på ledelsesniveau
v. Lena Søllingvraa Walters, Randers HF & VUC
eTwinning: a new way to look at school v. Rute Baptista, eTwining
Implementering af digitale strategier
v. Stine Sund Hald, Anne Wieth-Knudsen, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier,
og Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Gymnasium
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. Center for
digital dannelse og det norske Utdanningsdirektorat præsenterer forskellige måder at
arbejde med digitale kompetencer på. Efterfølgende bliver behovet for samt ansvar for
et kompetenceløft diskuteret. Efter frokost kan du blive klogere på konkrete internationale og danske projekter, der kan styrke skolers arbejde med digital dannelse. 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
Styr på din organisations digitale modenhed?
v. Jacob Brøndum Pedersen, Center for digital dannelse
Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer
v. Ann-Thérèse Arstorp og Marijana Kelentric, Utdanningsdirektoratet
Debat: De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning.
Get creative - get connnected - get coding
v. Gareth James, MicroBit Foundation
Vær digital – skolens digitale værdisæt
v. Dorthe Ploug Hansen, Red Barnet
Keynote: Creativity & computing or Principles of Play
v. Linda Liukas, forfatter til “Hello Ruby”

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

Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer på:

www.Danmarkslaeringsfestival.dk
Følg os her:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk | #laerfest
/Danmarks Læringsfestival

