Bliv opdateret på fremtidens
kompetencer
Det sker den 1. og 2. marts 2017, Bella Center, København

Danmarks Læringsfestival er både en inspirerende
konference med fokus på fremtidens kompetencer og
en spændende udstilling med innovative udstillere.
Formålet med Læringsfestivalen er, at deltagerne kan få indblik i, hvad der sker i undervisningssektoren: den nyeste viden, visionære ideer, politiske initiativer samt praksisnære forløb, der kan tages med hjem og komme i brug med det samme.
Styrelsen for It og Læring og CFU Danmark har sammensat to dage, hvor:
• konferencen deler ud af de nyeste forskningsresultater og aktuelle praksis		 erfaringer. Der er perspektiverende keynotes på tværs af uddannelsesområderne.
		 Deltag i de målrettede spor, der koncentrerer sig om henholdsvis dagtilbud,
		 grundskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelse
		samt ledelse.
		 Læs mere om programmet her: www.danmarkslæringsfestival.dk
• udstillingen samler producenter, organisationer og skoletjenester, som viser et
		 bredt udvalg af både digitale og analoge læremidler samt it-udstyr og software til
		 sektoren. Se, hvordan du kan få hjælp til løse dagligdagens udfordringer, og for		 tæl udstillerne, hvad der skal til for at understøtte undervisning og læring bedst
		muligt.
•
		
		

du kan gå i dialog med de ansvarlige medarbejdere og læringskonsulenter fra
dagtilbud, grundskoler, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, voksenuddannelser og eTwinning på Undervisningsministeriets stand.

•
		

elever i C.R.A.F.T.-området viser, hvordan de digitalt arbejder med bl.a. innovation
og samarbejde. Den 2. marts kåres de bedste elevgrupper i DM i digitale skills.

•
		

netværksmiddagen den 1. marts kl. 17.30 giver mulighed for uformelt at mødes
med gamle og nye forbindelser.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmeld jer nu på: www.danmarkslæringsfestival.dk

Konferenceprogrammet udvikles i
samarbejde med en bredt sammensat rådgiver-gruppe, der sikrer et
fagligt stærkt og aktuelt program.
Målgruppen for Læringsfestivalen
er ledere, konsulenter, undervisere,
pædagogisk personale, lærer- og pædagogstuderende og andre professionelle fra undervisningssektoren.
I 2016 samlede DKLF over 7.000
deltagere.
Find mere information på
www.Danmarkslæringsfestival.dk
www.stil.dk/craft
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Læringsfestivalen afholdes den
1. og 2. marts 2017 i Bella Center

