KUNSKAP - EN FÖRNYBAR RESURS
konferens om skolutveckling & lärande för hållbar utveckling
från förskola till gymnasiet!
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Konferensen samordnas med Energikontor Sydost årliga evenemang Energiting Sydost. Inledning och
avslutning av dagen är därför gemensam med övriga konferensgäster.
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Föreläsningar och parallella workshops inkl
fika och lunch. Program, se baksidan.
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Lisen Vogt, Framtidsmuseet, 070 675 44 32,
lisen@framtidsmuseet.se

För mer information kontakta:
Kerstin Eriksson, tel. 070 620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

I samarbete med

Kunskap - en förnybar resurs
10:40

Att lära för framtiden

Anders Jidesjö, phd, naturvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet

Anders har som forskningsledare för KNUT- projektet studerat vad
som identifierar en framgångsrik skolutveckling med fokus på elevers
lärande. Betydelse av skolledning som stöttar, frågor som engagerar, elevperspektiv och kontakter med omgivande samhälle är exempel på kvaliteter som påverkar positivt. Under föreläsningen beskrivs
dessa i sammanhang som handlar om utbildningens funktion och
konferens om skolutveckling & lärande för hållbar
innehållsaspekt.

KUNSKAP - EN FÖRNYBAR RESURS
utveckling

från förskola till gymnasiet!
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Globala utmaningar - närmre än du tror

29 oktober 2014, Cozmoz - Ungdomens hus, Borlänge

David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI
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KNUT projektet
Mona Jonsson, samordnare skola-arbetsliv, Växjö kommun
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lisen@framtidsmuseet.se
Dagen
avslutas
C. Öka energin i undervisningen! (åk F-3)
Agnes Vungi, kommunikatör Naturskyddsföreningen, Energifallet
Energifallet är Naturskyddsföreningens läromedel om energi och hållbar utveckling för grundskolan (F-9). Genom aktiva övningar och diskussion blir
eleverna medvetna om energins roll i vår vardag. Materialet är gratis, digitalt, nedladdningsbart och har tydliga kopplingar till läroplanen Lgr11!
Läromedlet presenteras och deltagarna får ett smakprov på en av övningarna!

Hjärtligt välkomna till Alvesta

