Framtidens lärande
- är här och nu!
Välkommen till en arena för skolutveckling, IT och lärande
Stockholm Waterfront, 15 + 16-17 maj 2013
Framtidens lärande är den nationella mötesplatsen kring skolutveckling med stöd av digitala verktyg, medier och samarbetsformer. Här inspireras, utmanas, diskuterar och samtalar
engagerade och drivande skolpolitiker, lärare, förvaltningschefer, skolledare, forskare, representanter för myndigheter, organisationer och leverantörer.
Framtidens lärande är en konferens med workshops, scenföreläsningar, mindre inspirationsmöten och frukostmöten liksom massor av utställningar och personliga mötesplatser.
Framtidens lärande förnyas och utvecklas – nu för femte året.

Arrangeras av:

I samverkan med: SKL, Botkyrka kommun, Mölndals stad, Sandvikens kommun,
Folkbildningsrådet, UR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Minecraft EDU, regionala
AV-mediecentraler samt ett stort antal utställare.

Stephen Heppell, en av huvudtalarna på Sveriges vassaste pedagoger – vinnare,
årets Framtidens Lärande
finalister och nominerade till Guldäpplet
står på scenen

Skriva sig till läsning – nätverksträff den 15
maj och inspirerande inslag under huvudkonferensen.

Upptakten, 15 maj
Nätverksträff ”Skriva sig till läsning”. Landets första träff för lärare och processledare som har
erfarenhet av att arbeta med Att skriva sig till läsning. Träffen kommer att innehålla inspirationsföreläsningar från verksamma lärare, reflekterande inslag från forskare och erfarenhetsutbyte deltagarna
emellan. Tid kl 9.30 –15.30
Norden@Framtidens lärande: Framtidens gymnasieskola – här och nu! ett seminarium med elever
och ledare från nordiska gymnasieskolor i framkant samt forskare och företrädare för utbildningsväsendet i Norden. Tid kl 14.00-17.00. Separat anmälan.
TeachMeet: Dagen för konferensstart inleds traditionsenligt med pedagogiskt erfarenhetsutbyte på
årets största Teachmeet.
Framtidens lärmiljöer och Framtidens skolbibliotek: Två aktuella workshops som pågår under onsdagen och där resultaten presenteras på huvudkonferensen 16-17 maj.

Huvudkonferens Framtidens lärande, 16–17 maj
Framtidens lärande är en konferens i dialog. Du är delaktig. Du delar med dig och tar del av andras
erfarenheter. Du medverkar och bidrar till utvecklingen av framtidens lärande. Du är huvudpersonen.
Årets konferens byggs upp kring fyra större teman, som tillsammans bildar en spjutspets för digital
skolutveckling i dag:
TEMA: pedagogik, lärande och arbetssätt. Inspiration med Guldäpplets finalister – allt ifrån “skriva
sig till läsning” till “flipped classroom”
TEMA: digitalt innehåll, läromedel, bibliotek, öppna resurser och kommersiella, pedagogers eget skapande och delande
TEMA: fysiska lärmiljöer med flexibilitet och långsiktig hållbarhet
TEMA: kommunal strategi och ledarskap för skolutveckling – hur vi säkrar infrastruktur genom fokus på egen kunskapsbildning och kompetens i dialog med forskning

www.diu.se/framtidenslarande
Välkommen!
Peter Becker, Koordinator 		
Lena Nydahl, Koordinator
Peter.becker@diu.e			lena.nydahl@diu.se
tel: 070-710 44 53			
tel: 070-248 45 53

”

Verkligen en plats för
dialog, för gemensam
kunskapsbildning

