NEIS-konference 2018 – ”Vi sætter strøm til NEIS”
Fonden for Entreprenørskab inviterer til NEIS -konference med
overnatning den 22. og 23. oktober 2018 på Bygholm Park i
Horsens.
Der er stort fokus på STEM-kompetencer i uddannelsesverden. På årets
NEIS-konference sætter vi fokus på - og diskuterer STEM-kompetencer
inden for Entreprenørskab. Vi inddrager eksperter inden for STEM -feltet
og skal udvikle bud på fremtiden for STEM og entreprenørskab i
uddannelsessektoren.
Mandag d. 22. oktober
11:30 - 12:00

Ankomst og registrering

12:00 – 13:00

Fælles frokost

13:00 – 13:15

Velkomst og introduktion til konferencens tema

13:15 – 14:00

Læringsnetværk og undervisningsdesign med brug af digitale
teknologier V. Ove Christensen fra Professionshøjskolen Absalon
”I mit oplæg vil jeg komme ind på den grundlæggende opfattelse, at
innovation bygger genbrug, tyveri, kopiering: Alt er et remix’. Så man
skal lære at stjæle på konstruktive måder. Jeg vil tale om betydningen
af netværk, og hvordan man kan anvende digitale teknologier til at
etablere inspirerende og udfordrende læringsnetværk. Jeg vil også
komme ind på nogle undervisningsdesigns, som i højere grad virker
befordrende for innovation og entreprenørskab end andre:
projektbaseret undervisning, genius hour, maker spaces og autentiske
læreprocesser”.

14:00 – 14:15

Kort pause

14:15 – 15:15

New Tech Impact - teknologi og den nye verdensorden på
arbejdsmarkedet V. Mads Thimmer fra Innovation Lab
”En revolution er i fuld gang på arbejdsmarkedet. Ligesom overgangen
fra landbrug til industri via nye infrastrukturer indtog verden, er den
digitale infrastruktur en indvarsler af en ny epoke, der bliver langt mere
entreprenørskabsbaseret for alle. Om du er landmand, kommunalt
ansat eller growth hacker i et fintech startup. Derfor er det essentielt at
kende de nye teknologier i forlængelse af den nye infrastruktur, at
kunne mestre deres redskabsmæssige funktion men uden at være
slave af faldgruberne, som sociale mediefeeds, fake news eller
formålløs click bait surfing. Et helt nyt sæt af arbejdsformer er kommet
ind med den digitale infrastruktur som en kombination af teknologi og
metode, sociale relationer og digitale forstærkninger. Og vores værdi
som arbejdskraft afhænger af vores evne til at kunne begå os i de nye,
digitale, arbejdsformer”.

15:15 – 15:45

Pause og forfriskninger

15:45 – 17:45

”10 bud for fremtiden” - Workshop om fremtiden for STEM og
entreprenørskab i uddannelsessektoren
I grupper skal der skal udvikles 10 bud for fremtiden med STEM og
Entreprenørskab i uddannelsessektoren. Præmisser for de 10 bud og
rammerne for gruppernes arbejde præsenteres på dagen

17:45 – 19:00

Egen tid

19:00 – 20:30

Middag

20:30 – 21:30

Præsentationer af ”10 bud for fremtiden”
Gruppernes bud skal præsenteres og NEIS’ 10 bud for fremtiden skal
vælges – med præmier til de bedste bidrag

Tirsdag d. 23. oktober
– 09:00

Morgenmad

09:00 – 09:30

Opsamling fra i går og dagens program

09:30 – 10:30

”Mere teknologi = mere innovation? ” v. Insero Horsens
Insero Horsens vil under deres oplæg og workshop præsentere
”Muligheder og begrænsninger i arbejdet med teknologi i
entreprenørskabsundervisningen”.

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 12:00

Sidste nyt fra NEIS og Fonden for Entreprenørskab samt
afsluttende opsamling og debat

12:00

Afslutning på NEIS-konference 2018 og frokost til at tage med

