National Vidensdag om Skoleskak
Tema: Skoleskak – en ny professionel praksis

Fredag den 19. maj 2017 i Billund
INFO
Dansk Skoleskak inviterer med støtte fra A.P. Møller Fonden og Børnenes Hovedstad,
Billund til National Vidensdag med temaet Skoleskak – en ny professionel praksis.
Skoleskak – en ny professionel praksis
Dansk Skoleskak sætter sammen med praktikere og forskere fokus på skoleskak og
professionel praksis via spørgsmålene: Hvor i hjernen sidder skak? Hvordan kan
skoleskak styrke elevernes mindset, motivation og skabe lyst til læring? Og hvordan
arbejder man professionelt med leg, læring og skoleskak?
Som praktiker får du inspiration til en systematisk og professionel praksis med skoleskak
med fokus på motivation og lyst til læring. Som beslutningstager, leder eller interesseret
bliver du klogere på potentialerne i skoleskak som systematisk læringsmetode og hvorfor
skoleskaks legende og lærende metode, er effektiv og relevant i arbejdet med at gøre
alle elever lærings- og uddannelsesparate.
Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig i dag.
Læs mere om dagen, keynote speakers og tilmeld dig via
Skoleskak.dk/nationalvidensdag

Skoleskak.dk/nationalvidensdag

Hvornår
Fredag den 19. maj 2017
kl. 8.45 - 14.30
Hvor
Hotel LEGOLAND
- 5* konferencecenter,
Aastvej 10, 7190 Billund
Pris
295 kr. (inkl. morgenmad,
frokost, kaffe/te og kage)
Spørgsmål
T: 3049 0580 /
E: laer@skoleskak.dk

Program

Albert Gjedde

Barry Hymer

Peter Heine Nielsen

Thorbjørn Bromann

Per Havgaard

Sebastian Dorset

Konferencier Cathrine Reinert, tidligere journalist på Tv2, guider os igennem dagen.

08.45

Ankomst, registrering samt kaffe, te og rundstykker

09.30

Velkomst
Morten Kirk Jensen, skolechef i Billund Kommune

09.45

Skak og hjernen
Albert Gjedde, professor og hjerneforsker,
Københavns Universitet

10.30

A growing mindset and motivation (letforståeligt engelsk)
Barry Hymer, professor i læringspsykologi,
University of Cumbria, Lancaster (UK)

11.15

Lyst til læring – fra skoleskakspiller til verdensmester
Peter Heine Nielsen, stormester og træner for
verdensmesteren Magnus Carlsen

11.45

Frokost, netværk og skakspil

12.45

Professionel skoleskak – fra ildsjæl til fagligt fyrtårn
Thorbjørn Bromann, lærer og fagligt fyrtårn i
skoleskakteamet på Langhøjskolen, Hvidovre

13.15

Kaffe, kage og netværk

13.30

Playful Learning
Per Havgaard, Sr. Knowledge Officer, The LEGO Foundation
og kendt fra skoleeksperimentet Plan B på TV2

14.00

Dagens vigtigste pointer
Sebastian Dorset, standupkomiker

14:30

Farvel og tak
Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak

Skoleskak.dk/nationalvidensdag

Dansk Skoleskaks
Landsudvalgsmøde
(den øverste myndighed)
afholdes kl. 15,
hvor alle skoleskakledere
opfordres til at deltage.
Efter Landsudvalgsmødet
inviterer Dansk Skoleskak
til fælles middag
fra kl. 18.15-20.00.

