Program for voksen- og
efteruddannelser på
Danmarks Læringsfestival
Den 14. marts 2019 i Bella Center, København
Teknologiforståelse, et indblik i fremtidens kompetencebehov, den nyeste viden om digitalisering
af voksen- og efteruddannelse, netværksdannelse og masser af inspiration til din egen undervisning. Alt dette kan du få på Voksen- og Efteruddannelsessporet på Danmarks Læringsfestival den
14 marts 2019. Programmet byder på et godt mix mellem politiske initiativer, inspirerende talere,
de nyeste forsknings- og analyseresultater, netværksskabende aktiviteter og ikke mindst de gode
praksiseksempler. Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og keynotes 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 14. marts 2019
09.00-09.45:

Keynote: Christiane Vejlø om dataetik

10.00-10.45:

Fremtidens efteruddannelse og kompetencer
ved Stina Vrang Elias og Martin Liebing Madsen.

11.00-11.45:

Keynote: Developing the Computational Creator in Every Child
ved Leigh Ann Delyser

12.15-13.00:

National strategisk indsats for digitalisering af VEU - de første resultater og
de næste skridt
ved EVA, Epinion og Styrelsen for It og Læring.

13.15-14.00:

Bliv inspireret! Høst gode erfaringer og kom videre med digital voksen- og
efteruddannelse
ved repræsentanter fra flere erhvervs-, voksen- og efteruddannelser.   

14.15-15.00:

3 fluer med et smæk – Teknologiforståelse i voksenuddannelsen gennem e-læring
ved Michael Lund-Larsen og Bent. B. Andresen

15.15-16.00:

Keynote: Hop med ind i digi-land
ved Nikolaj Sonne

Lyst til mere? Tjek også konferenceprogrammet for d. 13 marts, hvor der bl.a. er et helt spor som
sætter særligt fokus på Erhvervsuddannelserne.

www.danmarkslæringsfestival.dk

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
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