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Stefan Lindström ende skandinav på internationell
konferens om tänkande
Stefan Lindström är som ende skandinav inbjuden att tala på ”The
International Conference on Thinking” i Belfast i slutet av juni. Han
är i gott sällskap! Bland övriga talare finns författaren och forskaren
Edward de Bono, som med sina böcker om Lateralt tänkande gav
idén till konferensen som arrangerades första gången 1982.
På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap,
näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö
samt humaniora.
Konferensen hålls på olika platser runt om i världen vartannat år. Temat
för årets konferens är ”Think thinking”.
Det är tredje gången som Stefan Lindström medverkar på denna
konferens om tvärdisciplinärt tänkande. Han ska bland annat belysa
entreprenörens egenskaper, och olika sätt att vara kreativ, motivation
och drivkrafter.
Stefans tema är Entrepreneurial archetypes – and how they think!
Stefan kommer även ha en workshop tillsammans med James
Nottingham där deras gemensamma forskning om hur såväl Brittisk som
Svenskt skola, miljö samt uppväxt påverkar entreprenörskap.
James är listad på Future 500 - en lista över Storbritanniens mest
framåttänkande och ljusaste innovatörer. James är också författare till:
Challenging Learning, en bok som innehåller de mest aktuella och
imponerande forskning om undervisning och lärande, samt
lektionsplaneringar och praktiska strategier för att göra arbete med
elever roligare och effektivare.
Stefan Lindström är entreprenolog och skapare av EPT, världens första
entreprenörsprofilstest.
Hans forskning om entreprenörskap har väckt stort intresse världen över
och är idag Sveriges mest internationellt erkända talare inom
entreprenörskap

Edward de Bono har skapat begreppet lateralt tänkande. Han är en är en
av världens främstaauktoriteter på området och har skrivit mer än 60
böcker i ämnet. Lateralt tänkande bygger på vetenskapen om den
mänskliga hjärnan som ett aktivt, mönsterbildande minnessystem.
The International Conference on Thinking drivs av en amerikansk
kommitté som leds av David Perkins, professor i pedagogik vid
Harvarduniversitetet.
Info på: http://www.qub.ac.uk/sites/ICOT2011/
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Läs mer på http://www.stefanlindstrom.com/eng_partners.php

