Program for erhvervsuddannelser
på Danmarks Læringsfestival
Den 13. marts 2019 i Bella Center, København
Teknologiforståelse, det nye Center for anvendelse af it i erhvervsuddannelser, forskning og
praksiserfaringer med bl.a. informationssikkerhed og undervisningsforløb på LMS’er og en debat
om, hvordan vi kommer videre med digital dannelse? Det er bare noget af det som du kan opleve
på konferencesporet for Erhvervsuddannelser på Danmarks Læringsfestival den 13. marts 2019.
Programmet byder på et godt mix mellem politiske initiativer, inspirerende talere, forsknings- og
analyseresultater, spændende debatter og ikke mindst de gode praksiseksempler. Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner i løbet af den 13-14 marts. Med en konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Program den 13. marts 2019
08.55-09.45:

10.15-11.00:

Velkomst og Keynote om Computationel Thinking
Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til
Danmarks Læringsfestival 2019 og keynote Dr. Chris Stephenson, leder af
Computer Science Education Strategy hos Google fortæller om Computationel
Thinking
Informationssikkerhed på EUD – hvorfor? Og hvordan?
ved Marianne Riis & Jørgen Theibel Østergaard

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
Find mere information om
Danmarks Læringsfestival
og tilmeld jer på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk
Følg os her:

11.00-11.30:

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister
Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

/danmarkslaeringsfestival

12.15-13.00:

Hvordan skaber vi læring med it i undervisningen?
ved Center for anvendelse af it i erhvervsuddannelserne

/laerfestdk |
#laerfest

13.15-14.00:

Teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne
ved Eva Petropouleas Christensen, Bjarne Andersen og Jeppe Egendal

/Danmarks
Læringsfestival

14.15-15.00:

Digitale undervisningsforløb på LMS
ved Peter Holmboe og Martin Havgaard Seehagen.

15.15-16.00:

Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?
ved Ole Sejer Iversen, Anne Boie Johannesson, Sahra-Josephine Hjorth, Abdel Aziz
Mahmoud og moderator Camilla Mehlsen
		
Lyst til mere? Tjek også konferenceprogrammet for d. 14 marts, hvor der bl.a. er et helt spor som
sætter særligt fokus på Voksen- og Efteruddannelse.

www.danmarkslæringsfestival.dk

