inviterer til temadag

”Dannelse og uddannelse ”
Uddanner vi i folkeskolen og gymnasiet
eleverne til dannede samfundsborgere?
Onsdag den 6. april 2016 kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus,
Asiatisk Plads 2G, København K

Det siges, at det står sløjt til med dannelsen i uddannelserne – men hvad betyder dannelse, og hvad skal vi
med den? Er elevens kundskaber og færdigheder uafhængige størrelser af dannelse, eller er de ikke snarere
tæt forbundne? For målet er vel et læringsmiljø, hvor elevens kompetencer ikke kun er faglige, men funderet
i det hele menneske? Er spørgsmålet, hvordan vi kommer fra reduceret dannelse og halvdannelse til en fuld
(ud)dannelse? Eller måske er dannelse en sag, der bør ligge uden for skolens rammer.
Vi prøver at stille skarpt på dannelsesaspekter i uddannelserne ud fra 4 fortællinger, som har præget dansk
skoletænkning siden 1970`erne, nemlig de politiske polariseringer, de nye fagligheder, de ændrede
omgangsformer mellem børn og voksne og den øgede individualisering af undervisningen.

Onsdag den 6. april
Kl. 09.00-09.30

Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.30-10.40

Professor m.s.o. dr. phil. Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet
Da skolen blev alles. Fire fortællinger om dansk skolehistorie efter 1970
I oplægget redegøres for fire forbundne fortællinger, der har sat deres præg på
grundskolens udvikling siden 1970`erne, nemlig de politiske polariseringer, de nye
fagligheder, de ændrede omgangsformer mellem børn og voksne og den
individualisering af undervisningen, som har stillet skolen over for nye udfordringer
med hensyn til elevernes sociale baggrund, køn og etnicitet.

Kl. 10.40-11.00

Formiddagskaffe

Kl. 11.00-12.00

Professor, dr. theol. & phil. Peter Kemp, Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik
og Uddannelse
Halvdannelse eller Dannelse
Oplægget vil søge at indkredse begrebet dannelse i modsætning til den reducerede
dannelse eller halvdannelse, som bl.a. har manifesteret sig i den seneste
skolereform og de igangværende skolepolitiske tendenser i det hele taget. Dannelse
er blevet noget underordnet, målbare mål har erstattet formålet. Og som resultat
ser vi, at mange børn bliver syge blot ved at gå i skole, forældre må holde børnene
mere hjemme eller på ferie, og skolereformen bliver mere og mere upopulær!

Kl. 12.00–12.45

Frokost i Eigtveds Pakhus

Kl. 12.45–14.15

Temadrøftelse, Er der plads og mulighed for dannelse i vores uddannelsessystem?
Deltagere:
Rektor Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium, København
Vicedirektør Ph.d. Lotte Nyboe, Professionshøjskolen UCC
Professor, dr. phil. Per Schultz Jørgensen
Ordstyrer Kim Bildsøe Lassen, Danmarks Radio
Hvordan defineres begrebet dannelse?
Hvad vil det sige at være et dannet menneske? Viden, færdigheder, holdninger og
handlinger
Findes der eller kan der udvikles en særlig dansk udgave af dannelsesbegrebet?
Hvordan forvalter grundskolen, folkeskolen og gymnasiet begrebet dannelse?
Kan dannelse defineres som forudsætning for sammenhængskraft i
skolen/gymnasiet og samfundet?

Kl. 14.15-14.30

Kaffepause

Kl. 14.30-15.30

Professor Per Fibæk Laursen, Aarhus Universitet,
Skal skolen danne eleverne?
Dannelse er noget, som nogen mener at have, og som de gerne vil udbrede til dem,
de mener mangler det. Der er ingen mennesker, der ikke betragter sig selv som
dannede, der ønsker at blive det. Mange elever og deres forældre er fremmede over
for tanken om, at skolen skal danne eleverne. De forventer af skolen, at den giver
dem kundskaber og færdigheder, de kan bruge til noget. Hvis man insisterer på
dannelse, øger man deres oplevelse af fremmedhed i forhold til skolen!

Kl. 15.30

Formand for Det pædagogiske Selskab Mogens Cranil
Tak for i dag

Undertegnede tilmelder sig temadagen
”Dannelse og uddannelse ”
Prisen er kun 950 kr. inkl. morgenmad, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Ved tilmelding af
min. 5 personer fra samme institution/organisation ydes rabat på 20 %.
Tilmelding er bindende. Ved tilmelding senest onsdag den 30.marts ydes rabat på kr. 50 for
enkeltdeltagere.

………………………..
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Temadag ”Dannelse og uddannelse”
Onsdag den 6. april 2016 kl. kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, København K

Navn:

_______________________________________

Adresse: _______________________________________

Institution

_______________

Postnr.:

_________

Mailadresse: _____________________________________________________________

Tilmelding til:
Selskabets kasserer, skoleleder Jørgen Villadsen. Adresse: Gardes Alle 5, 4. th. 2900
Hellerup, Mail: jvilladsendps@gmail.com

