inviterer til temadag

Dyd og pine
Onsdag den 26. april 2017 kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus,
Asiatisk Plads 2G, København K
Dyd og pine – hvor er de gamle dyder blevet af? Skal de tilbage til undervisningsrummet, og hvad er ”de gamle dyder” egentlig? Er det større respekt for skolens
opgave og for lærernes autoritet? Er det ordentlighed og anstændighed i omgangen
med hinanden? Kan dyderne fremme fagligheden og det gode læringsmiljø, og skal vi
i så fald tilbage til traditionerne eller søge dyderne mellem tradition og fornyelse? Det
er, hvad temadagen sætter fokus på.

Onsdag den 26. april
Kl. 09.00-09.30

Ankomst, kaffe og rundstykker.

Kl. 09.30-10.40

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder:
”Kan øget respekt for læreren og skolens opgave fremme fagligheden og
lysten til at lære? Kan vi på en og samme tid få øget forskningsbasering og
praksisorientering?”
Det er næppe nogen hemmelighed, at der på en del skoler er problemer med
respekt for skolens opgave, lærerne og med utilfredsstillende faglige
resultater til følge. Heldigvis er der også langt flere skoler, hvor det
modsatte er tilfældet.
Selvom testresultater ikke er altafgørende, er der næppe tvivl om, at der også
er problemer med fagligheden. Taler det for en akademisering af
læreruddannelsen eller øget praksisorientering?
Bertel Haarder prøver at sætte fokus på nogle af de faktorer, som har
indflydelse på skolens arbejdsmiljø, resultater og værdier – i det hele taget
hvad der betyder noget for en god og anerkendt skole. Der lægges ikke skjul
på, at meget inspiration kan hentes fra den finske mentalitet, læreruddannelse og praksis.

Kl. 10.40-11.00

Formiddagskaffe.

Kl. 11.00-12.00

Chief Futurist, Anne Skare Nielsen, Future Navigator:
Fra Pedeller til Rebeller – Nye dyder til en ny tid
Vi, der er voksne i dag, har lært at arbejde inden for rammerne af industriel
vækst. Vores jobs faldt inden for administration, vedligeholdelse,
regelstyring, pleje, reparation og udbygning. Vi tror på, at vi kan analysere
og argumentere os frem til løsningerne. Den verden vores børn vokser op i
er radikalt anderledes med helt nye spilleregler. De skal være rebeller
fremfor pedeller, og der vil være ligeså meget dyd i at bryde reglerne, gøre
oprør og kæmpe for det man tror på, som at være et lyttende og ordentligt
menneske.

Kl. 12.00–12.45

Frokost i Eigtveds Pakhus.

Kl. 12.45–14.15

Temadrøftelse: Fremtidens dyder mellem tradition og fornyelse
Deltagere:
Formand for Danske Elever Jens Vase Poulsen
Skoleinspektør Niels Christophersen, Skolen på Duevej, Frederiksberg
Formand Jan Trojaborg, Københavns Lærerforening
Formand Karsten Suhr, Danmarks Private Skoler
Skal skolen også forholde sig til dyder – har den ikke nok i at sikre
læringsresultater?
Hvad er det for nogle dyder, der er brug for i skolen? Og er det kun i
skolen?
Hvordan hjælper man skoler og uddannelser til at skabe eller revitalisere
et værdigrundlag?

Kl. 14.15-14.30

Kaffepause.

Kl. 14.30-15.30

Lektor Tobias Heiberg, Professionshøjskolen UCC:
Dannelsesideal: Future navigators med finsk folkesjæl – eller?
Med reference til – og stor respekt for – dagens øvrige oplægsholdere
trækker Tobias Heiberg linjerne op i spændingsfeltet mellem finsk folkesjæl
og future navigators. Nutidige dannelsesidealer, kvalitetsbevidst skoleledelse
og lærerekspertise bliver afsæt for en opsummerende besvarelse af dagens
tema: Dyd og pine.

Kl. 15.30

Formand for Det pædagogiske Selskab Mogens Cranil:
Tak for i dag.

Undertegnede tilmelder sig temadagen
Dyd og Pine.
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 7. april 2017 ydes rabat på kr. 50 for
enkeltdeltagere.

………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

Temadag: Dyd og pine.
Onsdag den 26. april 2017 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, tidl. skoleleder Jørgen Villadsen. Adresse: Gardes Alle 5, 4. th.
2900 Hellerup, Mail: jvilladsendps@gmail.com Tlf. 2168 1450

