inviterer til temadag

Talentudvikling
Fra den lille elite til de mange talenter
Torsdag den 5. november 2015 kl. 9.00 til kl. 15.00 i Eigtveds
Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K

Børn og unge skal udfordres og undervises, så de udvikler deres talenter bedst muligt. De praktiske, de
boglige, de naturvidenskabelige, de sproglige, de kreative og de musiske. Drenge og piger. Alle elever har
berettiget krav på at vejen banes for netop deres forudsætninger og talenter.
I de senere år har der været stigende fokus på at gøre en ekstra indsats for udviklingen af talent i det danske
uddannelsessystem, ikke mindst for at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i det globale videnssamfund.
På Det Pædagogiske Selskabs temadag om talentudvikling bliver emnet behandlet af oplægsholdere og
paneldeltagere ud fra en teoretisk synvinkel og ud fra en praktisk tilgang. Eller: Hvordan definerer vi
begrebet talent, og hvordan stimulerer vi bedst mulig talentudvikling på alle niveauer?
.

Torsdag den 5. november
Kl. 09.00 – 9.30

Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.30 – 10.30

Rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Herman, formand for regeringens
talentarbejdsgruppe , medlem af formandsskabet i Rådet for børns læring
Fra den lille elite til de mange talenter
Målrettet talentudvikling i danske uddannelser er nyt. Vi har firkantet sagt historisk
aldrig interesseret os for det eller sat os mål for det. Men de sidste tiår er projekter,
centre og initiativer knopskudt. Ikke mindst der, hvor der er en elitetradition i
forvejen. Men hvad er talent nu til dags? Og hvad skal der til, hvis vi skal fremme
en talentkultur, der favner flest muligt, og ikke kun finder klangbund, hvor det er
forventeligt? Oplægget giver bud herpå, og peger på, at talentproblemstilllingen er
en helt ordinær funktion af dansk uddannelses fundamentale udfordringer.

Kl. 10.30-11.00

Formiddagskaffe

Kl. 11.00-12.00

Professor Steen Hildebrandt, Ph.D. Aarhus Universitet, Adjungeret professor CBS
og Aalborg Universitet
Ledelse på hovedet
Der er ingen grænser for, hvilke kapitalformer vi efterhånden taler om i
ledelsessammenhæng, fx viden-, social- og omdømmekapital. Men hvor alvorligt
tager vi det i virkeligheden? Ledelsen i en organisation har en stor betydning for
læring og talentudvikling; det gælder i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne, og i
professions- og universitetsuddannelserne. Men hvordan skal fremtidens
organisationer se ud og ledes, hvis de skal blive bedre og bedre til samskabelse,
samarbejde, talentudvikling, læring og vidensdeling – ikke for de få, men for de
mange?

Kl. 12.00–13.00

Frokost i Eigtveds Pakhus

KL.13.00–15.00

Temadrøftelse om hvordan man udfordrer talent, hvordan man arbejder med
talentudvikling, og hvorledes arbejdet begrundes.
Deltagere:
Gymnasieelev Freja Holm Kristensen, Akademiet for talentfulde unge
Talentudviklingschef Uffe Sveegaard, Science Talenter,
Skoleleder Kirsten Birkving, Kokkedalsskolen
Skoleleder Diana Lundholm, Det Kgl. Teaters balletskole, læseskolen
Ordstyrer: Tidl. sekretariatschef, cand.mag. Ebbe Forsberg
Hvorfor talentudvikling?
Hvordan spotter man talent?
Hvad skal der til, for at talentudvikling lykkes?
Hvordan kommer man i gang?
Kommer initiativet fra ledelsen, lærerne eller eleverne?
Er uddannelsernes mål og rammer en hindring?

Kl. 15.00

Formand for Det pædagogiske Selskab, Tidl. rektor, cand. pæd. Mogens Cranil
Tak for i dag

Undertegnede tilmelder sig temadagen
”Talentudvikling - fra den lille elite til de mange talenter ”
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 fredag den 2. oktober ydes rabat på kr. 50 for
enkeltdeltagere.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Temadag ”Talentudvikling – fra den lille elite til de mange talenter”
Torsdag den 5. november 2015 kl. kl. 9.00 til kl. 15.00 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

