Program for
Erhvervsuddannelser på
Danmarks Læringsfestival
Onsdag den 4. marts 2020 i Bella Center, København

Kan VR understøtte elevers læringsprocesser? Styrker anvendelsen af video i undervisningen praksisfagligheden? Og hvordan hænger digitalisering sammen med undervisningens
kvalitet? Det er blot nogle af de spørgsmål, der rejses på konferencesporet for Erhvervsuddannelserne, onsdag den 4. marts. Programmet byder på inspirerende talere, stærke praksiseksempler, lærerige showcases og den nyeste forskning. Foruden nedenstående program er der
over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og keynotes i løbet af den 4.-5. marts. Med en
konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Program onsdag den 4. marts 2020

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
Find mere information om og
tilmeld jer på:
Danmarkslæringsfestival.dk

09.00-09.45:

Dannelse i præstationssamfundet
ved Svend Brinkmann, professor i psykologi på Aalborg Universitet (Keynote)

10.00-10.45:

Når digitalisering møder praksisfaglighed
ved Line Pors Jørgensen og Niels Henrik Helms

/danmarkslaeringsfestival

11.00-11.45:

Debat med Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil
om aktuelle emner (Keynote)

/laerfestdk |
#laerfest

12.15-13.00:

Udvikling og forankring af skolens pædagogisk-digitale strategi
ved Morten Emborg, Erik Schou, Anne Mette Vind, Olav Rye, Carsten Schmidt og CIU

13.15-14.00:

Kan video styrke praksisfagligheden?
Ved Arnt Louw

14.15-15.00:

Virtual reality i erhvervsuddannelserne - hvorfor og hvordan?
Ved Guido Makransky, Anette Degn Larsen og CIU

15.15-16.00:

Hvordan måler man det umålelige? (engelsk)
Ved Yngve Lindvig, grundlægger og CEO af LearnLab (Keynote)

Følg Danmarks Læringsfestival her:

/Danmarks
Læringsfestival

Læs mere om de enkelte oplæg
og oplægsholdere på

Lyst til mere? Tjek også konferenceprogrammet for d. 5. marts, hvor der bl.a. er et helt spor,
som sætter særligt fokus på Voksen- og Efteruddannelse.

Mere på næste side.
Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Vi ses til Danmarks Læringsfestival - årets største event for uddannelse og læring

Program for Voksen- og
Efteruddannelse på
Danmarks Læringsfestival
Torsdag den 5. marts 2020 i Bella Center, København

Viden om den gode tilrettelæggelse af fjernundervisning, debat om fremtidens kompetencebehov og koblingen mellem voksenuddannelse og erhvervsliv, samt konkrete input til praksis.
Alt dette og mere til kan du høre om på Voksen- og Efteruddannelsessporet på Danmarks
Læringsfestival den 5. marts 2020. Programmet byder på inspirerende talere, stærke praksiseksempler, lærerige showcases og den nyeste forskning. Foruden nedenstående program
er der over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og keynotes i løbet af den 4.-5. marts. Med
en konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Program torsdag den 5. marts 2020

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
Find mere information om og
tilmeld jer på:
Danmarkslæringsfestival.dk

09.00-09.45:

Klar til fremtiden
ved Tommy Ahlers, tidligere uddannelses- og forskningsminister (Keynote)

10.00-10.45:

Den gode tilrettelæggelse af fjernundervisning og læringsstier
ved Søren Jørgensen og Liselotte Poulsen

/danmarkslaeringsfestival

11.00-11.45:

Den store tech-revolution – robotterne kommer!
Ved Christina Boutrup, journalist og Kina-kender (Keynote)

/laerfestdk |
#laerfest

12.15-13.00:

Samarbejde mellem erhvervsliv og voksenuddannelse
ved Vestas og Favrskov Erhvervsråd

13.15-14.00:

Fremtidens arbejdsmarked
ved Simon Fuglsang Østergaard, Ask Agger, Nanna Højlund og Jannik Bay

14.15-15.00:

Digital transformation af læringsrummet - inklusion af de ekskluderede
ved Pernille Fjeldgaard, Anni Pilgaard Christiansen og Lars Ringgaard
Kristensen

15.15-16.00:

Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi (engelsk)
ved Hadi Partovi, teknisk iværksætter og CEO af Code.org (Keynote)

Følg Danmarks Læringsfestival her:

/Danmarks
Læringsfestival

Læs mere om de enkelte oplæg
og oplægsholdere på

Tjek også konferenceprogrammet for d. 4. marts, hvor der bl.a. er et helt spor som sætter
særligt fokus på Erhvervsuddannelserne.

Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Vi ses til Danmarks Læringsfestival - årets største event for uddannelse og læring

