Program for de gymnasiale
uddannelser
Det sker den 1. og 2. marts 2017, Bella Center, København

Danmarks Læringsfestivals konference har i år fremtidens kompetencer som overordnet tema. Kom til to dage, hvor den nyeste forskning og de bedste eksempler fra
praksis fremhæves på konferencen. Den 1. marts er digital dannelse i de gymnasiale
uddannelser det overordnede emne. Der er mange aspekter af digital dannelse, og
programmet giver både indsigt i begrebet, hvordan det i praksis kan indarbejdes i
uddannelsesstedernes politikker, og hvordan det kan bringes i spil i undervisningen.
Den 2. marts er it-kompetencer det gennemgående tema. Kom, og hør om de nye
informatikfag, produktion med it og sociale medier.

Den 1. marts: Digital dannelse
Tid				
9.45 – 10.15
				

Program
Danmarks Læringsfestival åbnes
Merete Riisager, undervisningsminister

10.15 – 11.00
				

Forstå fremtidens læring
Anders Hvid, Dare Disrupt

11.15 – 12.00
				

Digital dannelse som studiekompetence
Anne Boie Johannesson, Professionshøjskolen UCC

12.00 – 13.00
Frokostpause
		
Besøg udstillingen og se et bredt udvalg af digitale og analoge læremidler
13.15 – 14.00
				

Digitale krænkelser på skemaet
Morten Emmerik Wøldike, Sex & Samfund

14.15 – 15.00
				

Digitalt og skrevet
Kaare Petersen, Århus Statsgymnasium

15.15 – 16.00
				

Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede?
Vincent F. Hendricks, Center for Information og Boblestudier

Den 2. marts: It-kompetencer 2
9.15 – 10.00
				

Learning outside the box: Growing an ecosystem for learning
Dr. William Rankin

10.15 – 11.00
				
				

Digital dannelse og sociale medier
Christine Lehn-Schiøler og Linda Sendrup, studieledere, H.C. Ørsted
Gymnasiet i Lyngby/Frederiksberg

11.15 – 12.00
				

It i gymnasiet – hvordan og hvorfor?
Daniella Tasic Hansen, Det Nationale Videncenter for e-læring

12.00 – 13.00

Frokostpause
Besøg udstillingen og se et bredt udvalg af digitale og analoge læremidler

13.15 – 14.00
				
				

Informatikfaget og digital dannelse i praksis
Michael E. Caspersen, udviklingschef ved It-vest og grundlægger af
Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet

14.15 – 15.00
				

Produktion med it og fremtidens kompetencer
Lars Due Arnov, Professionshøjskolen UCC

15.15 – 16.00
				

Forestillingsevne og skaberkraft
Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker

Vi glæder os til at se jer.

Tilmeld jer nu på: www.danmarkslæringsfestival.dk

Oplev også:
Undervisningsmiddelprisen 2017
som overrækkes af undervisningsminister, Merete Riisager, til et
materiale, analogt eller digital, der
engagerer eleverne samtidig med, at
det er fagligt velfunderet.
It-torvet der giver dig mulighed for
at afprøve gratis digitale værktøjer.
Netværksmiddagen den 1. marts kl.
17.30. Her kan uformelt mødes med
gamle og nye forbindelser.
Find mere information på
www.Danmarkslæringsfestival.dk
Følg os her:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk | #laerfest
/Danmarks Læringsfestival

Læringsfestivalen afholdes den
1. og 2. marts 2017 i Bella Center

