inviterer til temadag

Digital vækst –
morgendagens momentum
Onsdag den 14. november 2018 kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds
Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K
Undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne er i disse år under
forandring fra analog til digital. Hvordan påvirker digitaliseringen og de unges brug
af medier den daglige undervisning? Er der tale om et paradigmeskift?
Ændrer og fremmer de digitale læringsformer elevernes kreativitet, deltagelse og
læring? Hvilke krav stiller digitaliseringen til lærernes kompetencer og evner til at
uddanne eleverne til fremtidens samfund? Hvordan skal vi fremover tænke
uddannelse? Disse og mange andre spørgsmål sætter vi fokus på med denne temadag
og forsøger at indkredse de kompetencer, der er nødvendige i det 21. århundrede.

Onsdag den 14. november 2018:
Kl. 09.00-09.30

Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.30-10.40

Borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup:
”Hvordan skaber vi fremtidens skole – på vej mod 21st Century Skills og
teknologiforståelse”
Høje-Taastrup Kommune har netop modtaget 11 mio. kr. fra A.P. Møller
Fonden til at kompetenceudvikle 700 medarbejdere på kommunens skoler.
Kommunen har en stærk ambition om at løfte samtlige folkeskoler, så de i
endnu højere grad kan styrke eleverne til at blive aktive deltagere i
fremtidens samfund. Ideen er så vidt muligt at lade børnene arbejde med
problemstillinger fra virkeligheden, som kræver, at børnene tænker kritisk,
kreativt og nyt. Det sker i såkaldte innovative projektforløb, hvor skolens fag
kobles til det 21. århundredes kompetencer. Oplæg til gensidig inspiration.

Kl. 10.40-11.00

Formiddagskaffe

Kl. 11.00-12.00

Professor Lars Qvortrup, Aarhus Universitet:
”Skolen er bedre end sit rygte – men giv den arbejdsro”
Siden 2014 har landets kommuner, forvaltninger og skoler arbejdet med at
implementere den nye folkeskolereform og med at udvikle brugen af nye
digitale værktøjer. Det går langt bedre, end man skulle tro fra den offentlige
debat. Men det tager tid. I oplægget gives der en rapport fra 13 kommuner
med 240 skoler og knap 10.000 fagprofessionelle, som har arbejdet med nye
digitale værktøjer og med at realisere intentionerne i folkeskolereformen.

Kl. 12.00-12.45

Frokost i Eigtveds Pakhus

Kl. 12.45-14.15

Temadrøftelse: Hvorfor og hvordan arbejder frontskoler med fremtidens
digitale medier i lyset af elevernes kompetenceudvikling?
Deltagere:
Chefkonsulent Lene Rosendal Mortensen, Rødovre Kommune
Kristina Velser, leder af Gladsaxe Pædagogiske Videncenter
Skoleleder Helle Due Bense, Herfølge Skole
Rektor Camilla Uhre Fog, International School of Billund
Ordstyrer: journalist og studievært Michael Kristiansen

Kl. 14.15-14.30

Kaffepause

Kl. 14.30-15.30

Director of Educational Programs Søren Thomsen, LEGO Education:
”Slip kreativiteten løs og leg fremtiden i møde”
Hvordan sikrer vi, at skolen gør de digitale muligheder til redskaber, der
styrker kreativitet, motivation og mest af alt legen. Disse er kerneelementer i
vores udvikling, og vi bør omfavne legen og give eleverne mulighed for at
være kreative, udforske og skabe – for vores, deres og fremtidens skyld.
Deltagerne indgår i programmet!

Kl. 15.30

Formand for Det Pædagogiske Selskab Mogens Cranil:
Tak for i dag

Undertegnede tilmelder sig temadagen:
Digital vækst – morgendagens momentum
Prisen er 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 inden 26. oktober 2018 ydes rabat på 50 kr. for
enkeltdeltagere.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temadag: Digital vækst – morgendagens momentum
Onsdag den 14. nov. 2018 kl. kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K.

Navn:

__________________________________

Institution: ______________________

Adresse: ____________________________________Post nr.: ________________________
Mailadresse: _________________________________________________________________

Tilmelding til:
Selskabets kasserer, forstander Helle Toftekær, Holte-Hus Efterskole
Mail: htoftekaer.dps@gmail.com
Tlf. 2617 1769

