Teknologi + didaktik = læring
- men hvordan?
Kommunerne køber i disse år teknologi til landets folkeskoler til brug i undervisningen. Flere
peger på, at den didaktiske og pædagogiske integration af teknologien i undervisningen stadig
mangler, og at potentialet for at øge kvaliteten af undervisningen med it dermed udebliver. Men
hvad viser forskningen om læringseffekterne af digital undervisning, hvad kræves for, at denne
viden når ud til lærerne til brug i den daglige undervisning, og hvordan overkommes barrierer for
integration af it undervisningen?
Disse spørgsmål sætter Samsung fokus på ved denne konference, hvor alle interesserede er velkomne til
at deltage.

Program
12.30-13.00

Indtjekning og sandwich

13.00-13.10

Velkomst ved Claus Holm, administrerende direktør i Samsung Danmark

13.10-13.30 Teknologi og læring – en politisk satsning frem mod bedre resultater
		Jakob Harder, Vicedirektør i UNI-C - Styrelsen for it og læring præsenterer
		
resultaterne af de politiske initiativer om it i folkeskolen
13.30-14.00

It-investeringer gør det ikke alene!
Oplæg af Jeppe Bundsgaard, lektor, DPU, Aarhus Universitet

14.00-14.30 Hvor ser vi gode læringsresultater med it i undervisningen?
		Oplæg af Birgitte Holm Sørensen, professor og leder af Forskningslab i IT og 		
		
Læringsdesign, Aalborg Universitet
		
14.30-15.00 Hvordan omsættes resultaterne fra forskningen til praksis i den daglige under
		
visning, og hvad er planerne for at øge undervisning i digital undervisning?
		Oplæg af Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol
15.00-15.30

PAUSE

15.30-16.30 Hvordan overkommes de barrierer for integration af it i undervisningen, som i
		dag eksisterer?
		Paneldebat mellem Jeppe Bundsgaard - DPU/AU, Stefan Hermann, rektor for 		
		
professionshøjskolen Metropol, Formand for Skole- og uddannelsespolitisk 		
		
udvalg i Danmarks Lærerforening, Bjørn Hansen og Næstformand i Skoleleder		
		
foreningen Claus Hjortdal
Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken
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Tid: 26. maj kl. 13.00 – 16.30 Sted: Admiral Hotel, Toldbodgade 24, 1253 Copenhagen
Tilmelding: mette.gronvaldnielsen@jklgroup.com

