Program for erhvervs- og
voksenuddannelser
på Danmarks Læringsfestival
Den 6. marts 2018, Bella Center, København

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad digitale kompetencer. Erhvervsuddannelser og voksenuddannelser står over for mange af de samme udfordringer i forhold til
digital undervisning. Derfor har Danmarks Læringsfestival igen i år et fælles erhvervsog voksenuddannelsesspor i konferencen på den første festivaldag. I år kan du opleve
fire oplæg særligt rettet mod professionelle inden for erhvervs- og voksenuddannelse.
De fire oplæg særligt rettet mod erhvervs- og voksenuddannelse spænder bredt. Der
er et oplæg om, hvordan dataetik forstås i henholdsvis erhvervslivet og uddannelsesverdenen. Oplægget vil give refleksioner over de til tider meget forskellige tilgange til
dataetik, som elever på vekseluddannelser møder.
Mange arbejder på forskellige måder med digital læring. På konferencen kan du få konkrete didaktiske input fra Forsvarets udvikling af blended learning til voksne.

Pris for deltagelse i konferencen med
forplejning og adgang til alt:
Én dag: 1.500,-kr. ekskl. moms
Begge dage: 2.500,- kr. ekskl. moms
Husk, at I får rabat efter antal
deltagere:
10-19 personer = 10 % rabat
20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat

Der er også mulighed for at blive klogere på udviklingen af arbejdsmarkedet for faglærte, der i stigende grad efterspørger digitale kompetencer – hvilket vil få betydning for
fremtidens uddannelse.

Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer på:

Du kan høre mere om de videnscentre, der er etableret på erhvervsuddannelsesområdet
med udgangspunkt i Videnscenter for automation og robotteknologis arbejde.

Følg os her:

Derudover kan du hente inspiration fra de mange andre oplæg, to keynotes, en ministertale, workshops, en opvarmningssession om netværk og selvfølgelig en kæmpe
udstilling af digitale og analoge læremidler.

Program den 6. marts
08.15:

Festivalopvarmning om netværk
v. Allan René Olesen, Addfocus

09.00:

Keynote: Klædt på til livet i en digital tidsalder
v. Imran Rashid, forfatter til ”Sluk”, og Anette Prehn, forfatter til
”Hjernesmarte børn”

10.00:

Dataetik mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen
v. Morten Vang, Dansk Industri, og Ole Bjerglund Pedersen, Social og
SundhedsSkolen Herning

11.00:

Undervisningsminister Merete Riisager holder tale med sin rådgivergruppe
for teknologi i undervisningen

12.15:

Transformation fra traditionel tilstedeværelsesundervisning til Blended
Learning
v. Martin Hans Jensen, Center for Fjernundervisning, Forsvarsakademiet

13.15:

Efterspørgsel på og opbygning af digitale kompetencer
v. Line Steinmejer Nikolajsen, Styrelsen for It og Læring, og Jeppe Egendal, VIA

14.15:

Videnscentrenes arbejde
v. Claus Lade, Videnscenter for automation og robotteknologi

15.15:

Keynote: Sowing the Seeds for a More Creative Society
v. Mitchel Resnick, MIT
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