Program NVU-konferansen 2008
Samarbeid, deling og tilbakemelding – Ny praksis for lærere og studenter
Tirsdag 11. mars
10:00 Registrering
11:00 Åpning ved dekan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Per Borgesen
og leder i NVU, Johnny Velde Jensen
11:15 Bruk av web 2.0 for kunnskapsledelse og innovative prosesser
- Eksempler på hvordan dette gjøres i næringslivet
- Hvilke krav stiller det til utdanningen?
Direktør Kirsti Kierulf, Accenture Innovation Lab
12:15 Situert læring i nettverkssamfunnet
- Kjenneteikn ved situert læring i nettverkssamfunnet
- Samansmelting av formelle og uformelle læringsarenaer i
den digitale skulekvardag
Førsteamanuensis Rune Krumsvik, Universitetet i Bergen
13.00 Lunsj
14:00 Deling av digitale læringsressurser som innovasjonsprosess
- Eksempler på hvordan og hva som kan deles
Konsulent Marit C. Synnevåg, mcs:consult
14:00 Kan det bli læring av slikt?
- Utdanningssystemets møte med dataspill, Facebook og YouTube
Førstelektor Carl F. Dons, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Studenter kan lage sine egne tester
- Praktiske eksempler for økt refleksjon, samarbeid, kreativitet og motivasjon
Høgskolelektor Svend A. Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
15:00 Pause, nettverking, bli kjent med ulike aktører innen e-læring
15:45 Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?
- Erfaringer fra undervisning i Second Life
- Demonstrasjon av Virtuelt Campus
Førsteamanuensis Bjørn Jæger, Høgskolen i Molde, og samarbeidspartnere
17:00 Slutt
Konferansemiddag kl 19:30
Deltakerne inviteres til middag, prisutdeling og sosialt samvær i Frimurerlogens store sal.
Utdeling av TISIPs e-læringspris
Prisen gis til enkeltpersoner eller grupper som har frembrakt ny kunnskap om e-læring eller
tatt i bruk e-læring på innovative måter. Frist for påmelding av kandidater er 1. februar 2008,
nærmere opplysninger på tisip.no.

Onsdag 12. mars
09:00 Kunstnerisk innslag
09:15 Læring i det digitale nettsamfunnet
- Hva som særpreger det digitale nettsamfunnet og konsekvenser for læreprosesser
- De enkelte aktørenes roller, oppgaver og ansvar i denne sammenheng
Professor Arne Krokan, NTNU
10:15 Presentasjoner fra arbeidsgrupper i NVU
- Spill og simulering
Prosjektleder Henning Klafstad, Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen
- Dialogverktøy og innholdsproduksjon
Førstekonsulent Jon Hoem, Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen
10:15 Presentasjon av artikler som er akseptert for konferansen.
Invitasjon til skriving ligger på www.nvu.no, fristen er 15. februar.
Artikkeltitler blir kunngjort på web etter hvert som de blir klare.
11:15 Pause
11:30 Demonstrasjon av et repositorium (CMS) for lagring, deling og gjenbruk
- Prosesser for å legge inn, kvalitetssikre og sette sammen læringsressurser
- Hvordan dette kan brukes fra et LMS
Førstelektor Geir Maribu, Høgskolen i Sør-Trøndelag
11:30 Demonstrasjon av samhandlingsverktøy på nett
- Korte demonstrasjoner av tre spennende anvendelser
- Anvendelsene omtales på konferansens webside
12:15 Pause
12:30 Profesjonalisering av lærerrollen
- Hva er det sentrale i den omstillingsprosessen som pågår?
- Hvilke nye krav stiller dette til undervisningen?
Professor Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Lilehammer
13:15 Lunsj

Om foredragsholderne
Alle foredragsholdere er presentert på konferansens webside (www.nvu.no).
Presentasjon av aktører innen e-læring
Norske aktører innen fleksibel og nettstøttet undervisning er invitert til å presentere seg under
konferansen. Benytt anledning til å møte disse representantene.

