STUDIEDAG FÖR INSPIRATION
Hur ska framtidens skola och undervisning utformas?
I samarbete med lokala näringslivet, erbjuder Ådalsskolan, Kramfors förskolor, särskolan och
daglig verksamhet föreläsningar och paneldebatt för personal och externa gäster i Ådalsskolans
Aula.
12 september - kl. 18:30-19:30
					
					
					

Föreläsning med Richard Gerver
Målgrupp: i första hand pedagoger och personal som inte kan närvara på studiedagen 13 september samt externa gäster.
Kostnad för externa gäster: 100 kr/person.

13 september - kl. 09:00-16:00
					
					
					

Gästföreläsningar som avslutas med paneldebatt.
Målgrupp: skolornas, daglig verksamhets och lokala näringslivets
personal. I mån av plats, externa gäster.
Kostnad för externa gäster: 300 kr/person inkl. lunch.

Anmälan senast 27/5 till Peyman Vahedi (peyman.vahedi@kramfors.se). Ange antal besökare samt allergier/kostönskemål.

Troed Troedsson arbetar sedan tjugo år med
att förstå och beskriva den omvandling som
ibland kallas ”den fjärde industriella revolutionen”. Vad händer i en värld där kunskap är
lika billig och lättillgänglig som elektricitet?
Är det rent av den sista industriella revolutionen? Vilka konsekvenser får det för våra
stora företag, organisationer och för samhället?

Richard Gerver är en av världens
mest anlitade föreläsare. Genom den
egna resan som prisvinnande lärare
och rektor ligger ämnen förändring,
ledarskap och utbildning honom varmt
om hjärtat. Hans arbete har uppmärksammats av British National Teaching
awards and UNESCO mfl.
An Coppens arbetar som Chief Game
Changer på Gamification Nation Ltd, där
målsättningen är att möjliggöra affärer och
lärande att bli roligare och mer engagerande. An är en prisvinnande affärs- och
utvecklingscoach, författare, talare samt engagerad i internationella gamificationevent.

Malin Tväråna är gymnasielärare, fil lic
i didaktik och arbetar med lärardriven
forskning och utveckling. Hon menar
att läraryrkets kärna – undervisning och
utveckling av elevers lärande – bygger på
kunskaper kring olika sätt som elever kan
förstå och tänka kring olika lärandeinnehåll.

Oscar Semb arbetar som rektor och ingår i utbildningsförvaltningens IT-strategigrupp i Trollhättan stad. Han arbetar också som konsult för
Semb Education som workshopledare, talare
och debattör inom skolfrågor. Oscar kommer
att verka som moderator för panelsamtalet.

