Program - Att leda för hållbar utveckling
Tid: 12 november kl 08:30 - kl 16:00
En framkomlig väg för utbildning för hållbar utveckling
John Holmberg har under de senaste tio åren arbetat som expert fö r
Unesco i frågor som rö r utbildningens roll fö r att säkerställa en hållbar
framtid. Han är vice rektor vid Chalmers och driver Challange lab där
studenter under sin utbildning fö rverkligar hållbara lö sningar på
komplexa utmaningar i samverkan med det omgivande samhället. Med
sin internationella ö verblick fö rmedlar John Holmberg det han och
forskningen menar är en framkomlig väg fö r utbildning att bidra till en
global hållbar utveckling. Han utgår från skolans centrala roll.
Helhet och relevans i utbildningen
Anders Jidesjö är lärare och forskare vid Linköpings universitet, med
fokus på internationella studier, ämnesdidaktik som rö r elevcentrerade
fö rhållningssätt och utbildningars relevans. Anders visar hur helhet och
relevans kan användas fö r att lära fö r framtiden i en utbildning fö r
hållbar utveckling och vilken roll känslor infö r ett ämne har fö r
motivation och inlärning, det vill säga kunskapernas affektiva
dimensioner.
Kvalitet och lärande för hållbar utveckling
Anna Mogren, regionansvarig för Den globala skolan, har specialiserat
sig på skolans ledare i arbetet med implementering av globala
hållbarhetsfrågor. Genom forskningsstudier och praktiknära verksamhet
har hon undersökt hur rektorer uppfattar skolans kvalitetsbegrepp i
relation till lärande fö r hållbar utveckling.
Undervisning för lärande för hållbar utveckling
Helen Hasslöf är lektor vid Malmö universitet där hon forskar och
undervisar kring lärande för hållbar utveckling. Hon är också en av
författarna till Skolverkets modul "Hållbar utveckling". Föreläsningen
lyfter lärande för hållbar utveckling som ett didaktiskt raster i
undervisningen. Hur kan undervisning för hållbarhet utformas i
praktiken och vilken funktion bör den ha?
Programmet omfattar även valbara workshoppar och
diskussionsgrupper.
Moderator: Johan Wester
Johan Wester är en flitigt anlitad programledare och moderator. Han är
också en driven och passionerad entreprenör och samhällsbyggare. Med
sin personliga, snabbtänkta och improviserande stil lyckas han skapa en
unik stämning med humor och värme på scen som gör eventet mer
nyanserat och färgglatt - även när det gäller de lite tyngre ämnena.

