Bliv en del af en stor levende, praksisnær udstilling om:

Fremtidens kompetencer
- læringsteknologi i praksis

Efterår 2017
Kære lærere, skoler og kommuner

Vil I sammen med os være med til at inspirere hinanden - og bane vejen for fremtidens skole?
Når Skolemessen i Aarhus i april 2018 slår dørene op, er det med flere nye initiativer på programmet. Det største er et nyt stort område dedikeret til den bedste praksis inden for læringsteknologi.
Målet er en stor levende udstilling, der som en del af den samlede messe er fyldt med spændende
eksempler på projekter, forløb og andre former for vellykket læringspraksis med inddragelse af ny
teknologi. Her kan skoler med lærere og elever eller kommuner gratis få en åben stand på fire kvadratmeter og demonstrere nye, skæve, sjove eller anderledes og praksisnære vinkler på den gode
undervisning.

Send det gode budskab videre
Så kender du en lærer, en skole eller en kommune med et interessant grundskolerelevant projekt,
som inddrager teknologi på en spændende måde, så henvis dem til Skolemessen, som tilbyder at
stille rammer til rådighed for, at deres projekt kan udstilles og præsenteres ganske gratis.
På de to messedage den 18. og 19. april forventes omkring 5000 skoleinteresserede besøgende, så
der er rig mulighed for at dele erfaringer, inspiration og gode ideer.
Kontakt
For mere information og reservation af standplads kontakt:
Pædagogisk konsulent Signe Rye, E: sisr@ucl.dk T: 40 32 92 96
- Vi glæder os til at høre fra jer, så jeres gode erfaringer kan bringes videre …

Om Skolemessen
Det er 13. gang, at Skolemessen løber af stablen i Aarhus, i år både i Musikhuset og i Scandinavian
Congress Center. På de to gratis fagdage præsenterer op mod 150 udstillere det nyeste inden for
læremidler til først og fremmest grundskolen, mens der sideløbende tilbydes pædagogiske og faglige foredrag, forfatteroplæg, korte kurser og forskellige events på Scenen. - Det hele omkranset af
god og intens faglig snak og kollegialt godt humør.
Fra den 8. januar kan I registrere jer til Skolemessen på skolemessen.dk, printe billetten og komme
gratis ind til det hele. Det er også her, I finder det endelige program.
- Følg også Skolemessen på Twitter og Facebook.

