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Professionshøjskolerne VIA UC, CELM, UC Syddanmark og UCC indbyder til konferencen

Netbaseret læring – Fleksible uddannelser
2. november 2010 på Campus Viborg • VIA University College
Program

» 9.45
9.45 » 10.00
9.15

Ankomst, kaffe og brød

Velkomst
				 v/ Peter Møller Pedersen
				 rektor for Pædagoguddannelsen Midt-Vest og leder af Campus Viborg
10.00 » 11.00 Homo Conexus
				 v/ Morten Bay • strategisk rådgiver, forfatter og journalist
				
				
				
				
				
				
11.00

» 11.10
» 11.30

I oplægget gives et bud på et signalement af fremtidens menneske
– netværksmennesket. Der sættes fokus på den grundlæggende
forskel på forbrugsvaner, medievaner og arbejdsværdier hos det
gamle industrisamfundsmenneske, til den unge generation,
der er født ind i det nye netværkssamfund.
Hvordan får man en bedre forståelse af den nye virkelighed?
Pause

11.10
Homo Conexus – fortsat
				 v/ Morten Bay
11.30 » 12.15 Præsentation af de forskellige workshops v/ tovholderne
				 Se oversigt i dette program og yderligere beskrivelse på
				 www.viauc.dk/celm
12.15
13.00
13.20
13.30
13.50
14.10

» 13.00
» 13.20
» 13.30
» 13.50
» 14.10
» 14.30
» 15.30

Frokost
Workshop • 1. runde
Kaffe
Workshop • 2. runde
Kaffe, kage og frugt
Workshop • 3. runde

14.30
It og læring i fremtiden – muligheder og udfordringer
				 v/ Thomas Ryberg • lektor • Aalborg Universitet
				
				
				
				

Oplægget vil tage et kig på de teknologiske og pædagogiske trends,
der tegner sig, og hvilke udfordringer og muligheder de giver for
undervisere og studerende. Desuden vil oplægget forsøge at
samle op på indtryk og ideer fra dagen.

15.30 » 16.00
				
				
				
				
				

Næste arrangement og afrunding v/
Helen Arvad Clemmesen • Pædagoguddannelsen Aabenraa • UC Syddanmark
Henrik Tarp Vang • Professionshøjskolen UCC
Jens Peter L. Jensen • Pædagoguddannelsen Midt-Vest • VIA UC
Stine Hamilton • Pædagoguddannelsen Midt-Vest • VIA UC
Hanne Wacher Kjærgaard • CELM – Center for e-læring og medier • VIA UC

Workshops

»

Individualitet og fællesskab i netundervisningen på pædagoguddannelsen
v/ Ester Gregersen • Pædagoguddannelsen Nordsjælland • UCC

»

Teknologistøttet musikundervisning
v/ Thomas Essendrop • it-udviklingskonsulent • UCC

»

E-vejledning
v/ Karen Paaske • lektor og ph.d. • forsker i brug af it i vejledning

»

At kunne skabe, vedligeholde og indgå i et
fagligt, socialt netværk, ved hjælp af web 2.0 teknologier
v/ Lis Faurholt og Helen Arvad Clemmensen • Pædagoguddannelsen • UC Syddanmark

»

Konsekvenser af en evaluering af 6 år med netbaseret pædagoguddannelse
v/ Frank Porsborg og Stine Hamilton • Pædagoguddannelsen Midt-Vest • VIA UC

»

Netbaseret pædagoguddannelse og linjefagsundervisning
v/ Susanne Larsen • Pædagoguddannelsen Midt-Vest • VIA UC

»

Kan man bo i Shanghai og studere i Odense?
”Elluminate” – UC Lillebælts webkonferencesystem
v/ Grethe E. Nielsen • lektor og international koordinator
– samt Linda H. Nielsen • Ergoterapeutuddannelsen • UC Lillebælt

»

Ud med tavle og kridt og ind med interaktive penne,
projektorer og whiteboards – en pædagogisk og organisatorisk udfordring
v/ Raymond Kolbæk • lektor og pædagogisk it-koordinator
– samt Caterina Honores Lyng • cand.it.
Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg • Den Sundhedsfaglige Højskole • VIA UC

»

Erfaringer med omlægning af uddannelse
v/ Vibe Alopaeus Jelsbak • Bioanalytikeruddannelsen • VIA UC

»

Bioanalytikeruddannelsens erfaringer med it-baserede eksamensformer
v/ Karen Louise Møller • Bioanalytikeruddannelsen • VIA UC

»

Hvorfor er der mon så stille?
v/ Henny Stouby • Læreruddannelsen i Århus • VIA UC

Praktisk information

»

Tid
Tirsdag den 2. november • kl. 9.15-16.00

»

Sted
Campus Viborg • Prinsens Allé 2 • 8800 Viborg

»

Pris
Kr. 1.100 inkl. frokost og drikkevarer

»

Tilmelding
senest mandag den 18. oktober via tilmeldingsformularen

»

Spørgsmål
vedrørende konferencen stilles til Tina Ladefoged • tinl@viauc.dk – eller se mere på
www2.viauc.dk/videreuddannelse/VIAKonferencer/Sider/Netbaseretlaering.aspx

