
OECD, GLOBALISERING 
OG UDDANNELSE

Hvordan kan vi forstå det globale uddannelsesrum i det 21. århundrede?
Hvad betyder det globale uddannelsesrum for politik og praksis?

Hvordan kan vi påvirke den fremtidige udvikling?
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PROGRAM

13.00 - 13.15:  Introduktion og velkomst ved Christian 
Ydesen, Lektor v. Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet.  
Dette introducerende oplæg giver et overord-
net indblik i, hvad vi kan lære af historiske studier af OECD’s 
rolle i uddannelse i forhold til at forstå nutidens uddannelses-
systemer.

13.15 - 14.00:   Oplæg v. John Krejsler, Professor MSO  
ved Aarhus Universitet 
Dette oplæg undersøger den transnationale vending i europæ-
isk skolepolitik med afsæt i en betragtning om, hvordan ’frygt 
for at falde bagud’ skaber globale standarder for uddannelse.

14.00 - 14.10:  Pause

14.10 - 14.55:   Jessica Holloway, Ph.d. og post.doc.  
ved Deakin University, Victoria, Australien 
Oplægget ser nærmere på OECDs globale kampagne for udde-
legeret lederskab, som udgør en hjørnesten for den måde som 
skoler, skoleledere og lærere bliver holdt ansvarlige på.

14.55 - 15.15:  Pause med kaffe, kage og frugt

15.15 - 16.00:   Antoni Verger, Ph.d., lektor,  
Universitat Autonòma de Barcelona, Spanien 
Dette oplæg tegner et billede af de programmer og bagvedlig-
gende værdier, som OECD søger at promovere i verden, samt 
kommer med et bud på de praktiske implikationer i forhold til 
uddannelsespraksis.

I dag anerkendes 
Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling (OECD) 
som en global autoritet 
inden for uddannelse på 
grund af organisationens 
rolle i forhold til styring 
gennem sammenligning og 
fastsættelse af normer for 
uddannelse.

Der er derfor behov for at 
få en bedre forståelse af de 
udviklinger og begivenheder, 
der gjorde det muligt for 
OECD at påtage sig denne 
dominerende rolle. Mere 
end 70 år er gået siden 
oprettelsen af OECD’s 
forgænger (OEEC) i 1948 
og det er på høje tid at 
genbesøge de historiske 
begivenheder og udviklinger, 
der har koblet økonomi og 
uddannelse tæt sammen, og 
som har formet den måde, 
hvorpå uddannelse fortolkes 
og gennemføres over hele 
kloden i dag.

TILMELDING
•  Sker nemmest via dette link 
• Eller via QR-kode
•  Eller via www.learning.aau.

dk under ”Arrangementer” 
nederst til højre – vælg 
”Kurser, fyraftensmøder mv.”
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