
KINA PÅ TVÆRS
Du får kvalificerede inputs og gode idéer til, hvordan du kan sætte Kina på skemaet og inklu-
dere den økonomiske supermagt på tværs af fag og temaer. Du møder nogle af Danmarks 
mest erfarne Kina-kyndige og bliver skarpere med ny viden, konkrete cases og materiale, som 
kan bruges i undervisningen.

Tid og sted: Onsdag den 2. september 2015, kl. 10.00 -16.00, Hotel Hesselet i Nyborg.

Hvorfor er Kina relevant for os i Danmark og Europa? Hvilke muligheder og udfordringer giver Kina et 
lille land som Danmark? Hvordan tænker kineserne – og hvor er Kina på vej hen? Hvilke problematikker 
er aktuelle lige nu, og hvordan kan de kombineres og perspektiveres på tværs af fagene? Hvordan sætter 
man et eventuelt samarbejde med Kina i gang, og hvad kan man bruge det til?

Få svarene på dette intensive Kina-seminar, som er målrettet danske gymnasielærere. Seminaret er 
opdelt i to. Formiddagen byder på interessante oplæg og paneldebat, mens eftermiddagen er opdelt i tre 
forskellige spor, som du kan vælge i mellem, når du tilmelder dig.

Oplægsholderne er eksperter på hver deres felt og fokuserer på temaer som kulturforståelse, forurening, 
sociale mediers rolle i samfundet, etbarnspolitik/ældrebyrde, dansk-kinesisk samhandel og innovation i 
Kina.



PROGRAM

10.00-10.05: Ni Hao og velkommen

10.05-11.00: Kina Sweet & Sour
Indlæg om de udfordringer og muligheder, som Kina giver et lille land som Danmark og fokus på de kultu-
relle forskelle, man skal tage højde for.

V/journalist og forfatter Christina Boutrup og Line Juul, specialist i kinesisk kultur og projektleder, China 
Experience.

11.00-11.20: Pause

11:20-11.45: Kina i gymnasieskolen
Mød en pioner, som har sat Kina på skemaet - og hør om Skandinaviens første Confucius Classroom.

V/Jens Nielsen, rektor, Støvring Gymnasium

11.45-12.15: Vejen til succes
Store kendte danske virksomheder tegner sig for størstedelen af dansk eksport til Kina, men enkelte små 
firmaer har også knækket koden til det kinesiske marked. House of Amber har i den grad udnyttet kine-
sernes hang til dansk rav og gået målrettet efter det kinesiske marked.

V/House of Amber

12.15- 12.35: Sociale medier og ytringsfrihed
Facebook og Twitter er blokeret i Kina, og ytringsfriheden er begrænset. Men samtidig blomstrer lokale 
sociale medier i verdens folkerigeste land, og det pludselig har givet almindelige borgere mulighed for at 
ytre sig – og blive hørt. Hvad er der på spil for Kommunistpartiet, og hvilken betydning har sociale medier 
i det kinesiske samfund?

V/ Casper Wichmann, konsulent, Region Sjælland

12.35-13.05: PANELDEBAT
Kina er mulighedernes land, men samarbejdet med kineserne er ikke uden knaster. Hvordan får vi i Dan-
mark mest muligt ud af Kinas økonomiske mirakel uden at give køb på vores danske værdier? Hør svarene 
og bland dig selv i diskussionen. Paneldebatten giver også inspiration til diskussionsspørgsmål, der kan 
anvendes i undervisningen.

13.05-14.00: Frokost



14.00-15.15: WORKSHOPS

1. FAMILIEMØNSTRE
Kinas kommunistparti ynder at fortælle, at den kontroversielle etbarnspolitik har forhindret flere hun-
drede millioner barnefødsler og muliggjort landets økonomiske mirakel. Men bivirkningerne er nu så 
alvorlige, at regeringen er begyndt at lempe reglerne. Foreløbigt uden den store effekt.

Lektor og ph.d. ved Syddansk Universitet Qi Wang fortæller om konsekvenserne af etbarnspolitikken og 
forklarer, hvorfor den kinesiske regering er så bange for at droppe den. Til trods for, at landet står med en 
kæmpe demografisk udfordring, blandt andet i form af en massiv ældrebyrde og mangel på arbejdskraft.
 

2. FORURENING
Kina er verdens største CO2-udleder, men investerer massivt i alternative energikilder. Hvilke konsekven-
ser har Kinas miljøkrise for resten af verden, og hvilke muligheder giver den alvorlige forurening af luft, 
jord og vand danske virksomheder?

Lars Skov Andersen – projektleder for COWI i Kina gennem 10 år, deler sin viden og erfaring fra arbejdet i 
Kina.

3. INNOVATION
Kina er kendt som hjemsted for verdens dygtigste kopister, men noget tyder på, at Kina er ved at blive et 
nyt centrum for innovation. Hvad kendetegner kinesiske virksomheders arbejde med innovation, og hvad 
kan vi lære af dem i Vesten?

En repræsentant den kinesiske telekommunikationsvirksomhed Huawei giver indblik i, hvordan kinesi-
ske virksomheder arbejder med forskning og udvikling og fortæller om de særlige udfordringer, kinesiske 
virksomheder møder, når de investerer i Europa.

15.05-15.10: Pause

15.10-15.30: Opsamling og refleksions-øvelse

KURSUSUDBYDER
GL-E. Kurset laves i samarbejde med China Experience og journalist Christina Boutrup, som er tidligere 
Kina-korrespondent for Berlingske og forfatter til to bøger om Kina. Senest Den røde løber – Kinas frem-
march i Europa. Desuden er hun vært for radioprogrammet Kina Snak på 24Syv. www.radio24syv.dk/pro-
grammer/kina-snak

MÅLGRUPPE
Internationale koordinatorer, gymnasieledere og undervisere i Kinesisk, Historie, Kulturforståelse, Sam-
fundsfag, Samtidshistorie, International økonomi, Geografi, Business & Innovation, Afsætning, Erhvervs-
økonomi samt studietursansvarlige og medlemmer af netværk som Globale Gymnasier og Synergisko-
lerne.



PRIS
1.995 kr.

TILMELDING
Senest fredag den 21 . august 2015 direkte til China Experience på: info@china-experience.com eller på 
telefon 65 33 25 26.

Husk at angive, hvilken workshop du ønsker at deltage i. Fordelingen foregår via først-til-mølle-princip-
pet, da der er begrænsede pladser.


