INVITATION til Global Company Training inspirationskonference

Uddannelse uden grænser:
Kompetencer til et globalt arbejdsmarked.

Tilmelding

21. november 2018
Kl 9:00 - 15:45
HF & VUC FYN
Kottesgade 6-8
5000 Odense C.

Til ledelse og medarbejdere
Virtuelt teamwork, selvorganisering, arbejde-/livsbalance, multi-space kontorer: Det er ikke længere en
drøm om fremtiden, men vilkår i den generelle digitale transformation og internationalisering. Og samtidig
med at rammerne for arbejdets organisering udvikles, ændres også materialer, arbejdsprocesser og frem for
alt relationer og aktiviteter ud af huset meget hurtigt. Menneske og maskine arbejder side om side og slører
skellet mellem arbejde og fritid.
Digitalisering og internationalisering fører til ændrede kompetencebehov, og spørgsmålet er, hvordan
virksomheder kan imødekomme disse i samarbejde med personalet: Hvilke færdigheder skal medarbejdere
have når transformationen foregår så hurtigt? Skal vi „bare“ være digitale eller skal vi satse endnu mere på
personlig kommunikation og selvreflekterende tænkning? Gør automatiseringen os uafhængige af tid og
sted? Projektet Global Company Training anvender nye læringselementer og –formater, som gør
efteruddannelse uafhængig af tid og geografi, så den kan finde sted på arbejdspladsen eller et andet sted i
verden.
Vi har i projektgruppen arbejdet med udfordringerne siden udgangen af 2015. Vi vil gerne diskutere
svarene på disse og andre spørgsmål om kompetencer i en digitaliseret og globaliseret verden med dig den
21. november 2018 på vores inspirerende konference. Her vil der også være fokus på grænseoverskridende
samarbejde og interkulturel udveksling. Bliv inspireret af nye ideer og tilgange og skab nye kontakter.
Vi glæder os til en inspirerende og intensiv udveksling af ideer.
Dit projektteam Global Academy Training
Flemming Nielsen

Peter Vestergaard

Eileen Simke

Projektleder GCT
VUC Storstrøm

Projektleder GCT
HF & VUC Fyn

Projektleder GCT
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Program
Kl. 9.00 til 10.00
• Ankomst til HF & VUC Fyn
Kl. 10.00 til 10.15
• Åbning og velkomst
Peter Vestergaard, Forstander, HF & VUC Fyn
Kl. 10.15 til 11.30
• Keynote: 21st Century Skills & Mindset
Louise Opprud Jakobsen,
Innovatør og fremtidsforsker

• Workshop 4: Fremtidens arbejdsplads - udvikling af en
fælles vision med LEGO® Serious Play® (LSP)
Astrid Eggert, Projektleder, Interreg Projekt
“Benefit4Regions”
Kl. 12.45 til 13.30
• Frokost
Kl. 13.30 til 14.45
• Workshops runde 2: Samme som første runde

Kl. 14.45 til 15.30
Kl. 11.30 til 12.45 Workshops runde 1
• Afsluttende bemærkninger og Keynote: Grænselandet i
• Workshop 1: Analoge færdigheder i en digital verden fremtidens Europa?
Pointer fra Leonardo da Vinci.
Lykke Friis, Udenrigskorrespondent i Berlin for Ber-		
Alexander Ohrt, Design Thinker/Overbeviser,
lingske Tidende
open campus.sh
• Workshop 2: Global Company Training - Global Academy Kl. 15.30 til 15.45
• Afslutning og tak for i dag
Eileen Simke, Manager digital efter- og videreuddan-		
Flemming Nielsen, Chefkonsulent VUC Storstrøm
nelse, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Moderator
Rasmus K. Kristiansen, Projektkoordinator,
• Lykke Friis
VUC Storstrøm
Udenrigskorrespondent i Berlin for Berlingske Tiden-		
• Workshop 3: Fremtiden for Fjernundervisning er virtuel
de, forhenværende minister og prorektor for Køben-		
Nærundervisning!
havns Universitet
Lars Zimsen, HF & VUC Fyn

Partnere

Global Company Training
Partnerne i projektet er:
VUC Storstrøm
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
HF & VUC Fyn
Mere info:
www.globalcompanytraining.eu
www.wak-sh.de/bildungsangebote/projekte/
projekt-global-company-training/
www.vucstor.dk
www.vucfyn.dk

Global Company Training er finansieret af Interreg DeutschlandDanmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu
www.interreg5a.eu/blog/global-company-training/

Ankomst og registrering
Der er parkering ved HF & VUC
Fyn, men kun få pladser til rådighed. Vi anbefaler samkørsel
eller offentlig transport med
tog.
HF & VUC Fyn ligger ca. 5 min.
til fods fra togstationen i Odense.

Registrering:
Deltagelse i konferencen er
gratis, men tilmelding er nødvendig. Benyt venligst
dette link til tilmelding og
valg af 2 workshops.

