Indbydelse til konferencen

Digitalisering af uddannelser:
Læring i den digitaliserede verden

19. september 2017
Kl. 9.30 - 15.30
IHK Flensburg
Heinrichstraße 28-34
24937 Flensburg

Til alle interesserede,
Europa er som kulturel og økonomisk region under indflydelse af den tiltagende globalisering. Virksomheder og skoler skal have international orientering og dermed får grænseoverskridende uddannelses- og
videreuddannelsesmuligheder stadig større betydning. Grænseregionen er det perfekte udgangspunkt
for samarbejdet mellem tysk-dansk uddannelse og videreuddannelse gennem projekterne STaRForCE og
Global Company Training.
Projektet STaRForCE - Strong Talents Ready For Crossborder Education forudser store muligheder for
at optimere grænseoverskridende uddannelse, med henblik på at kunne tilbyde virksomhederne flere
faguddannede medarbejdere og samtidig forbedre perspektiverne for unge talenter. Under mottoet ”Doppelt ist mehr” formulerer vi mål for grænseoverskridende vekseluddannelse: Oprettelse af tysk-danske
uddannelsesmodeller samt stigende indsats i vekseluddannelse for at kunne tilbyde stærke talenter perspektiver for beskæftigelse. Derfor tager vores særlige praktik- og uddannelsescenter forældre og uddannelsessøgende ved hånden og ledsager dem gennem hele processen. Vi understøtter også erhvervsskoler
og institutioner om temaer som det tysk-danske arbejdsmarked eller de forskellige uddannelsessystemer.
I Interreg-Projekt Global Company Training handler det også om den interkulturelle uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere: Den klassiske form for uddannelse og videreuddannelse har hidtil
primært været organiseret som ren klasseundervisning. Her dominerer kommunikationen face-to-face.
Selv om deltagerne på denne form for undervisning som regel er tilfredse med den tilbudte undervisningsform, er det også klart, at man ikke har kunnet nå alle målgrupper. Med udviklingen af digitale videreuddannelsestilbud vil vi med vores tysk-danske team bidrage til en bæredygtig vidensformidling, som er
uafhængig af fysiske afstande og dermed også er tidsmæssigt fleksibel. Anvendelsen af nye læringselementer og -formater gør det muligt at videreuddanne sig uafhængigt af tid og sted, så undervisningen kan
ske på arbejdspladsen eller hvor som helst i verden.
Grænseregionen byder derfor på denne enestående mulighed for at tilbyde virksomhederne flere faguddannede medarbejdere i fremtiden, og samtidigt forbedre de erhvervsmæssige perspektiver for unge
talenter. På denne måde bidrager Interreg-projekterne Global Company Training og STaRForCE til at fjerne
forhindringer for mobilitet.
Konferencen den 19. september 2017, fokuserer på det grænseoverskridende samarbejde og den interkulturelle udveksling gennem brug af digitale medier og tilbyder derfor en unik platform for at lade sig
inspirere af nye idéer, forstærke bestående samarbejder og knytte nye kontakter.
Vi glæder os til en intensiv idéudveksling.

Kristian Madsen						Mette Lorentzen
Projektchef, Leadpartner GCT				
Projektleder STaRForCE
VUC Storstrøm						IHK Flensburg		

Program
Kl. 9.30 - 10.30
• Ankomst til IHK Flensburg
Kl. 10.30 til 12.00
• Åbning og velkomst
• Præsentation af projektet Global Company Training
• Præsentation af projektet STaRForCE
• Foredrag: Undervisning og læring i digitaliseringens tidsalder
Kl. 12.00 til 13.00
• frokost
Kl. 13.00 til 13.30
• præsentation af Interreg Business Game
Copenhagen Game Lab - Spiludvikler
Kl. 13:30 til 14:15 - workshops
• Employment Branding - tilknytte medarbejdere gennem digitale videreuddannelsestilbud
Nenja Laubach, IHK Flensburg
• Games in Education - erfaringer med læringsspil
Anne Isholdt, VUC Storstrøm
• E-læring i uddannelsesinstitutioner
Thomas Bach Piekut, VUC Syd
Kl. 14:15 til 14:40
• kaffepause
Kl. 14:40 til 15:00
• paneldiskussion
Kl. 15:00 til 15:30
• opsummering - konferencen afsluttes
Matthias Dütschke, Direktør Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Præsentation
• Mette Lorentzen
Konsulent for erhvervs - og videreuddannelse, IHK Flensburg & projektleder STaRForCE

Konferencen fokuserer på disse projekter

Global Company Training
(Med i alt 3 partnere: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, VUC Storstrøm, VUC Syd)
Læs mere under:
www.wak-sh.de/global-company-training.html
www.globalcompanytraining.eu
www.vucstor.dk

STaRForCE - Strong Talents Ready For Crossborder Education
(Med i alt 10 partnere: IHK Flensburg (Leadpartner), ErhvervsUddannelsescenter Syd (EUC), International Business College (IBC), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Tietgen KompetenceCenter (TKC),
Berufsbildungszentrum Schleswig- RBZ des Kreises Schleswig-Flensburg, HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule- RBZ Flensburg, Hannah-Arendt-Schule- RBZ Flensburg, RBZ Eckener-Schule Flensburg,
die Beruflichen Schulen des Kreises Nordfriesland in Husum und Niebüll, Region Syddanmark)
Læs mere under:
www.ddk-starforce.de
Disse projekter understøttes af Interreg Tyskland- Danmark med midler fra den Europæiske Fond for
Regionaludvikling.

Anreise
Med offentlige trafikmidler:
Fra Flensburg Banegård med bus (linjerne 1 eller 4 retning ZOB) til stoppestedet Deutsches Haus (2 stop),
derfra til fods i kørselsretningen 200 m ligeud ad Heinrichstraße, IHK-bygningen ligger på venstre side af
gaden.
Fra den centrale busstation (ZOB) med bussen (linje 1 eller 4 retning Bahnhof) indtil stoppestedet Angelburger Straße (1 stop), derfra ca. 2 minutter til fods over lyskrydset ad Angelburger Straße, drej ned ad
første gade til højre (Viktoriastraße) og for enden af gaden til venstre ad Heinrichstraße, IHK-bygningen
ligger på venstre hånd.
Med bil:
Sydfra via B 76 eller A 7 og B 200, vestfra via B 199 eller B 200 og nordfra via B 200 til Flensburg Centrum.
Kør forbi Rathaus og Deutschen Haus, hold til højre og ved lyskrydset lige ud under jernbaneviadukten ind
på Heinrichstraße, IHK-bygningen ligger ca. 100 m fremme til venstre, P-pladser ved bygningen.
Østfra via Nordstraße (B 199) til ZOB i centrum, til venstre ad Süderhofenden. Ved det 4. lyskryds drejes
igen til venstre, under jernbaneviadukten ind på Heinrichstraße, IHK-bygningen ligger 100 m fremme til
venstre.

Heinrichstraße 28-34
24937 Flensburg

Bemærk:
Der er desværre kun et begrænset antal P-pladser. Du kan også benytte de nærliggende parkeringsmuligheder:
• APCOA Parkhaus Flensburg-Galerie, Holm 57-61
• Parkhaus Holmpassage, Holm 39
• Parkplatz Exe, Kleine Exe
• Parkplatz Berliner Platz/ Deutsches Haus, Berliner Platz 1

Tilmelding (deltagelse er gratis)
til konferencen ”Digitalisering i uddannelsen: Læring i den digitaliserede verden” den 19. september
2017 kl. 9.30 - 15.30 i IHK Flensburg, Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg.
Tilmelding via dette link.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Kristian Madsen 30359417.

