INVITATION til konferencen
“Veje til verdensborgerskab”
Rysensteen Gymnasium,
Flæsketorvet 60, 1. sal, 1711 København V
den 05.04.2019 kl. 10-17

Konferencen Veje til Verdensborgerskab er baseret på bogen af samme navn, og
henvender sig både til undervisere, uddannelsesledere og andre med interesse for
arbejdet med at danne og uddanne fagligt og interkulturelt kompetente og ansvarlige verdensborgere. På konferencen kan du høre oplæg af professor Michael Byram,
lektor Steen Beck fra Syddansk universitet og lektor Louise Tranekjær fra RUC. Ligesom
du vil komme til at deltage i forskellige workshops med oplægsholderne samt lærere
og ledere fra Rysensteen gymnasium om enten undervisningsforløb og kulturforståelse eller organisation og ledelse af et internationalt orienteret, helskole-uddannelsesprogram.
•

Som underviser kan du forvente at tage konkrete forløbsbeskrivelser af undervisning og studieture med global dannelse i fokus med fra konferencen.

•

Som uddannelsesleder kan du forvente at tage beskrivelser af og overvejelser
om organiseringen af et internationalt orienteret uddannelsesprogram med
fra konferencen.

•

Som generelt interesseret i sammenhængen mellem uddannelse, internationale arbejdsmarkedskompetencer og global dannelse kan du forvente at
tage både praktikeres og teoretikeres refleksioner over muligheder og udfordringer for at arbejde med global dannelse i det danske undervisningssystem
med fra konferencen.

•

Alle deltagere vil modtage et eksemplar af bogen Veje til verdensborgerskab.

Professor emeritus
MICHAEL BYRAM fra Durham
University har udgivet en lang
række internationalt anerkendte
bøger og videnskabelige artikler
om sprogundervisning og interkulturelle kompetencer og har
også været med til at udvikle
Europarådets “Framework for
intercultural competences”.

Lektor Ph.d. STEEN BECK fra
Syddansk universitet, institut for
Kulturvidenskaber, har udgivet en
lang række bøger og videnskabelige artikler om didaktik og dannelse i den danske gymnasieskole.
Gennem disse udgivelser samt en
omfattende foredragsvirksomhed
har han været en af de vigtigste bidragsydere til udviklingen af dansk
gymnasiepædagogik gennem de
seneste 20 år.

Om bogen Veje til verdensborgerskab
Veje til verdensborgerskab adresserer et af tidens vigtigste uddannelsespolitiske, pædagogiske og faglige spørgsmål: hvordan indretter vi de danske ungdomsuddannelser, så nuværende og kommende elever både opnår kompetencerne til at klare sig i
konkurrencen på det globale jobmarked med unge fra hele verden, og samtidigt bliver
kvalificerede til og indstillede på at bidrage til at løse klodens fælles udfordringer?
Spørgsmålet undersøges gennem en præsentation af og et kritisk, undersøgende blik
på Rysensteen Gymnasiums Global Citizenship Programme (GCP), som er et globalt
orienteret dannelses-og uddannelsesprogram, der er bundet sammen af skolens egen
lære- og progressionsplan og både indbefatter fag-faglig og tværfaglig undervisning,
skolekulturelle aktiviteter og homestay baserede udvekslingsture for alle skolens
elever.
Bogen behandler både dannelsesidealets betydning for skolens elever og medarbejdere, organiseringen af programmet og de konkrete læringssituationer, hvor dannelse
finder sted. Den er struktureret gennem en kombination af beskrivelser af undervisningsforløb og organisering, skrevet af Rysensteens ledere og lærere og analyser af
programmets betydning for eleverne, skrevet af forskerne Steen Beck og Louise Tranekjær på basis af deres observationer af undervisning og interviews med både elever,
lærere og ledelse på Rysensteen.
>

Lektor Ph.d LOUISE TRANEKJÆR
fra RUC, institut for kommunikation og humanistisk videnskab,
har udgivet en lang række videnskabelige artikler og bøger om
sprogundervisning og kulturforståelse. Hun er i dag leder af
sprogprofilen og studieleder for
Kultur og Sprogmødestudier.

Program
9.30-10.00

Ankomst til Rysensteen Gymnasium,
Flæsketorvet 60, 1. sal, 1711 København V.
Der vil være kaffe, te og croissanter.

10.00-10.30 Oplæg ved professor Michael Byram om betydningen og
udbredelsen af uddannelse i Global Citizenship på globalt plan.
10.30-11.00 Oplæg ved Louise Tranekjær fra RUC om arbejdet med forløbet og
evalueringen elevernes læringsudbytte af GCP.
11.00-11.45 Oplæg ved Steen Beck og mini-interviews med de 9 undervisere fra
Rysensteen, der har bidraget til bogen – om verdensborgerskabet i
undervisningen på Rysensteen gymnasium.
11.45-12.30 Frokost på Rysensteen (inkluderet i prisen).
12.30-13.40 WORKSHOPS 1 og 2
1:

Organisering af internationalt program for hele skolen
(kort oplæg af GCP-leder og økonomiansvarlig vedr. partnerskaber
med udenlandske skoler, eksterne danske partnere, økonomi, rejselogistik etc. efterfulgt af erfaringsudveksling mellem deltagerne).

2:

Undervisningsforløb med global dannelse i fokus
(korte oplæg af de lærere, som har bidraget til Veje til verdensborgerskab efterfulgt af erfaringsudvekslinger mellem deltagerne).

13.40-13.50 Kaffepause

PRIS for workshop og reception:
500 kr.
– inkluderer et eksemplar
af Veje til verdensborgerskab.

TILMELDING skal ske senest
den 29/3-2019.
Tilmelding sker enten gennem
følgende link https://
goo.gl/forms/O1MrsZgJS5dnhnNi2
eller på mail til international
koordinator Maria Neiiendam
på mne@rysensteen.dk.
Spørgsmål vedrørende arrangementet skal rettes til pædagogisk
leder af GCP Anders Schultz på
as@rysensteen.dk

BETALING kan ske enten ved
indbetaling på konto: 02164069050867 eller Dankortautomat ved ankomst.

13.50-15.00 WORKSHOPS 3 og 4
3:

Ledelsesovervejelser vedr. implementering og vedligeholdelse af et
internationalt orienteret, helskole program.
(Mini-oplæg af rektor for Rysensteen Gymnasium, Gitte Transbøl
og pædagogisk leder for GCP, Anders Schultz, efterfulgt af gruppediskussioner om skolestrategi, motivation og lønpolitik).

4:

Studieture og kulturforståelse.
(Mini-oplæg om rammerne for og indholdet af den fagligt relevante studietur med global dannelse i fokus, efterfulgt af arbejde med
kulturforståelsesøvelser).

15.00-17.00 Reception i forbindelse med udgivelsen af Veje til Verdensborgerskab. Michael Byram, Steen Beck og Louise Tranekjær går i
dialog med deltagerne om muligheder og udfordringer for uddannelse med global, demokratisk dannelse i fokus.

Rysensteen Gymnasium
Tietgensgade 74, 1704 København V
tlf. 33 24 43 11, www.rysensteen.dk

