Invitation til konference på Vartov, København

Onsdag den 25. januar 2017

Invitation til konference

Dannelse efter gymnasiereformen
Onsdag den 25. januar 2017, kl. 10.00 – 15.30
på Vartov, Farvergade 1, København

Den reform, som forårets politiske og faglige diskussioner af gymnasieskolens fremtidige indretning mundede ud i, forekommer på mange måder splittet. På den ene side var der hele tovtrækkeriet omkring karakterer, som selv
forligspartierne i dagene efter indgåelsen af forliget havde svært ved at redegøre for, samt tekster, der kunne pege på en læringsmålsstyring à
la folkeskole, men på den anden side er der også stærke formuleringer om
formål og dannelse.
Derfor ønsker vi i SOPHIA at være på forkant med implementeringen ved at
give dannelsen og formålstænkningen et gedigent rygstød med konferencen.
Reformen træder i kraft ved skoleåret 2017/2018, og vi ser derfor en god
mulighed for at være med til at præge implementeringen, så de elementer,
der peger mod sammenhæng af dannelse, viden og formålstænkning står så
stærkt som muligt.
Det handler om at præsentere en mulighed for et styrket gymnasium med
stærke dannelses- og videnselementer, så både praktikere og sågar ledere
og politikere kan være med til sikre, at gymnasiet ikke falder i folkeskolens
fælde, men hæver sig over læringsmål og pædagogiske overgreb, og finder
sig til rette i tråd med sin tradition og med et stærkt fundament for fremtiden.

Program
09.30

Ankomst og Morgenkaffe

10.00

Velkomst v/ Stig Skov Mortensen, SOPHIA

10.05

Jacob Mark, MF, Gruppeformand for SF
Hvorfor uddanner vi?
Refleksioner over folkeskolereformen og den nye gymnasiereform
Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Peter Kemp.

10.50

Pause

10.55

Per Øhrgaard, professor, dr. phil. i tysk, medlem af Det danske Akademi
Hvorfor danner vi?
Refleksioner over dannelsen og dens betydning
Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Peter Kemp.

11.40

Pause

11.45

Tony Andersen, gymnasielærer, Odense Katedralskole, og Anne Aagaard, tidligere gymnasielærer.
Dannelse efter gymnasiereformen
Tony Andersen, som har valgt at fortsætte sit dannelsesarbejde i gymnasiet, og Anne
Aagaard, som har opsagt sin stilling i utilfredshed med vilkårene, belyser temaet fra hver sin
vinkel. Efter de to oplæg er der debat. Ordstyrer: Jens Raahauge.

12.30

Frokost

13.15

Tue Juelsbo, MMD, Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet, forfatter til bogen ”Lær!” (Gyldendal 2015) sammen med professor Lene Tanggaard
Den humanistiske dannelse
Fra brusende flod til piblende kilde. Refleksioner over humanistiske og funktionalistiske
strømninger i landskabet.
Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Jens Raahauge.

14.00

Pause

14.10

Signe Nepper Larsen, biolog, vicedirektør i Naturstyrelsen,
Den naturvidenskabelige dannelse og arbejdsmarkedet
Til fremtidens udfordringer med miljø- og naturbeskyttelse, klimatilpasning m.v. vil der være
behov for tværfaglige samarbejder mellem teknik, naturvidenskab, samfundsfagene, humaniora m.v. Forståelsen af hinandens fagligheder starter tidligt og kan øves op gennem uddannelserne.
Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Dorte Brøchner Jessen.

14.55

Afrunding med opsamling af dagens pointer. Ordstyrer: Stig Skov Mortensen.

15.30

Afslutning

Praktiske oplysninger
Tid og sted:

Onsdag, 25.01.2017 , kl. 10.00 – 15.30
Vartov, Farvergade 27, København
Der er morgenkaffe fra kl. 09.30 til kl. 10.00

Pris:

Kr. 650,-. / Studerende og ledige: kr. 300,- (begrænset antal pladser)
Prisen dækker materiale til konferencen, morgenkaffe, frokost inkl. 1
vand/øl samt kaffe/te.

Tilmelding:

Senest 18.01.2017 pr. mail til: bha@sophia-tt.org
eller via http://www.sophia-tt.org/da/TilmeldingGymnasieKonference.

Betaling:

Samtidig med tilmelding overføres deltagergebyret til Spar Nord Bank:
Reg. nr. 9286 - kontonr. 4568 193070, mærket Konference 25.01. + deltagernavn(e) og institution/organisation - eller
på tilmeldingen anmodning om faktura med EAN nr. til institutionen.

Arrangør:

SOPHIA – Tænketank for pædagogik og dannelse

SOPHIA
- tænketank for pædagogik og dannelse
 SOPHIA blev stiftet i 2006 og er et forum for strategisk analyse og har et humanistiskdemokratisk værdigrundlag.
 SOPHIA arbejder for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og
synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse.
 SOPHIA ønsker at fremme forståelsen for en alsidig tilgang til udvikling, undervisning og læring baseret på dialog.
 SOPHIA arbejder for, at børn og unge tilegner sig både teoretisk viden og erfaringsbegrundet
indsigt på et demokratisk dannelsesgrundlag.
 SOPHIA ønsker, at alle børn og unge, elever og studerende, uanset biologisk og social arv tillægges betydning for fællesskabet
 SOPHIA ønsker lokalt, institutionelt funderet råderum til pædagoger, lærere og andre undervisere og forskere ud fra det overordnede synspunkt, at didaktisk tænkning og praksis kræver
professionel ansvarliggørelse og metodisk frihed.

