Program for det tværgående
spor på Danmarks
Læringsfestival
Onsdag den 4. marts 2020 i Bella Center, København

Digital dannelse, trivsel og præstation. Det er et par af de temaer, der berøres på Læringsfestivalens første dag. Derudover sættes det digitale forældresamarbejde under lup, når den
digitale platform bliver median for lærerens kommunikation mellem skole og hjem. Bliv også
klogere på det hybride læringsrum, og hvad det har af konsekvenser for underviserdidaktik og
lyt med, når skoler, uddannelses- og kulturinstitutioner fra tre kommuner præsenterer deres
kreative, udforskende og lærerige samarbejder på tværs af skole, lokalsamfund og erhvervsliv.

Program onsdag den 4. marts 2020
09.00-09.45:
10.00-10.45:

Dannelse i præstationssamfundet
ved Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet (Keynote)
Digitalt forældresamarbejde - hvordan finder vi balancen?
Ved Rasmus Edelberg og Maria Ørskov Akselvoll

11.00-11.45:

Debat med Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil
om aktuelle emner (Keynote)

12.15-13.00:

Samarbejd på tværs! Hvorfor og hvordan?
Ved uddannelses- og kulturinstitutioner i Roskilde, Silkeborg og Vejle kommune

13.15-14.00:

Hvor skal undervisningen bære verden hen?
Ved Suna Christensen

14.15-15.00:

Det hybride læringsrum - didaktiske udfordringer
ved Karin Tweddell Levinsen og Birgitte Holm Sørensen

15.15-16.00:

Hvordan måler man det umålelige? (engelsk)
Ved Yngve Lindvig, grundlægger og CEO af LearnLab (Keynote)

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
Find mere information og
tilmeld jer på:
Danmarkslæringsfestival.dk
Følg Danmarks Læringsfestival her:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk |
#laerfest
/Danmarks
Læringsfestival

Læs mere om de enkelte oplæg
og oplægsholdere på

Lyst til mere? Se også konferenceprogrammet 4.-5. marts for de respektive
uddannelsesområder.

Mere på næste side.
Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Vi ses til Danmarks Læringsfestival - årets største event for uddannelse og læring

Program for det tværgående
spor på Danmarks
Læringsfestival
Torsdag den 5. marts 2020 i Bella Center, København

Hvordan ruster vi bedst muligt kommende generationer til en uforudsigelig fremtid formet af
en hastig teknologisk udvikling? Lyt med når forhenværende Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, giver sit bud på, at unge skal turde fejle, og når Christina Boutrup påpeger
de udfordringer og konsekvenser, som den globale konkurrence kan få for det danske uddannelsessystem. Til liveoptagelserne af podcasten SO.ME.Mor.Far inviteres du ind i de unges
digitale verden og bliver klogere på, hvad de unge egentlig laver på deres telefoner.
Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og
keynotes i løbet af den 4.-5. marts. Med en konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de
oplæg, som du brænder mest for.

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
Find mere information og
tilmeld jer på:
Danmarkslæringsfestival.dk

Program torsdag den 5. marts 2020

Følg Danmarks Læringsfestival her:

09.00-09.45:

Klar til fremtiden, ved Tommy Ahlers, tidligere uddannelses- og
forskningsminister (Keynote)

/danmarkslaeringsfestival

10.00-10.45:

Hvad betyder digitalisering af skolen for den danske pædagogiske tradition?
Ved Lars Geer Hammershøj, Cathrine Hasse, Heidi Brønsbjerg (lærer) og Carsten Brinch
Larsen (Memorix)

/laerfestdk |
#laerfest

11.00-11.45:

Den store tech-revolution – robotterne kommer!
Ved Christina Boutrup, journalist og Kina-kender (Keynote)

12.15-13.00:

Bliv klogere på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og
praksisorienteret undervisning
ved Thomas Wong Laugesen og Lotte Nielsen

13.15-14.00:

Digital distraktion
ved Jesper Aagaard

14.15-15.00:

So.Me.Mor.Far LIVE podcast
ved Michael Schøt og ungepanelet

15.15-16.00:

Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi (engelsk)
ved Hadi Partovi, teknisk iværksætter og CEO af Code.org (Keynote)

/Danmarks
Læringsfestival

Læs mere om de enkelte oplæg
og oplægsholdere på

Lyst til mere? Se også konferenceprogrammet 4.-5. marts for de respektive uddannelsesområder.

Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Vi ses til Danmarks Læringsfestival - årets største event for uddannelse og læring

