Program for de gymnasiale
uddannelser på
Danmarks Læringsfestival
Den 13. marts 2019 i Bella Center, København
Den første dag på Danmarks Læringsfestival 2019 stiller konferencesporet for de gymnasiale
uddannelser skarpt på digital dannelse og uddannelse særligt indenfor det humanistiske og
samfundsvidenskabelige område ved at fokusere på nyeste viden inden for en digitalt understøttet
faglighed og almendannelse i et digitalt perspektiv, nettets vildveje, unges kritiske adfærd på nettet
og teknologiforståelse i de humanistiske fag. Der vil være ny viden fra en række netop afsluttede
projekter, og det er muligt at finde konkret inspiration til din egen undervisning lige til at tage med
hjem og bruge.

Program den 13. marts 2019
08.55-09.45

Velkomst og Keynote om Computationel Thinking
Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til
Danmarks Læringsfestival 2019 og keynote Dr. Chris Stephenson, leder af
Computer Science Education Strategy hos Google fortæller om Computationel
Thinking

10.15-11.00

Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E
ved Camilla Mehlsen og Anders Moe

11.00-11.30

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

12.15-13.00

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse (DUFA)
ved Jesper Tække, Michael Paulsen, Anne Lise Bennedsen og Allan Jensen

13.15-14.00

Humanistisk teknologipraksis: Om teknologiforståelse og Computational
Thinking i de humanistiske fag
ved Rikke Toft Nørgård

14.15-15.00

Fake news – so what is new?
ved Lars-Martin Sørensen og Chris Holmsted Larsen

15.15-16.00

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?
ved Ole Sejer Iversen, Anne Boie Johannesson, Sahra-Josephine Hjorth,
Abdel Aziz Mahmoud og moderator Camilla Mehlsen

www.danmarkslæringsfestival.dk

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:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk |
#laerfest
/Danmarks
Læringsfestival

Program for de gymnasiale
uddannelser på
Danmarks Læringsfestival
Den 14. marts 2019 i Bella Center, København
Den 14. marts står konferencesporet for de gymnasiale uddannelser i naturvidenskabens og
informatikkens tegn. Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 er ude over
rampen, og den har affødt en række nye projekter bl.a. Naturvidenskabens ABC som professor og
museumsdirektør Peter C. Kjærgaard vil fortælle om. Bagefter kan du høre om èt af de konkrete
projekter i stratgien nemlig anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de naturvidenskabelige fag. De to sidste oplæg kredser om byggesten i konferencens særlige fokus på teknologiforståelse som i de gymnasiale uddannelser bl.a. ligger i faget Informatik. Fagkonsulent Kathrine
Madsen vil sammen med konferencens keynote Leigh Ann Delyser fortælle om Informatik og
erfaringer med CS for All i USA, og afslutningsvis kan du høre om Danske Science Gymnasiers
projekt om Computational Thinking.

Program den 14. marts 2019

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

09.00-09.45

Keynote: Christiane Vejlø om dataetik

10.00-10.45

Sæt de store naturvidenskabelige fortællinger i spil i din undervisning
ved Peter C. Kjærgaard

Find mere information om
Danmarks Læringsfestival
og tilmeld jer på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk

11.00-11.45

Keynote: Developing the Computational Creator in Every Child
ved Leigh Ann Delyser

Følg os her:

12.15-13.00

Erfaringer ved anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de
naturvidenskabelige fag
ved Søren Lillelund Bech, Guido Makransky, Pia Dolberg Myler og Mikkel Marfelt

13.15-14.00

Introducing informatics in upper secondary: Challenges and opportunities
ved Leigh Ann Delyser og Kathrine Madsen

14.15-15.00

Computational Thinking i de gymnasiale uddannelser
ved Steen Hoffmann, Adam Etches og Frode Peulicke

15.15-16.00

Keynote: Hop med ind i digi-land
ved Nikolaj Sonne
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