Rammeprogram for seminar på UiA’s studiested, Metochi på Lesbos, 10.17. september 2011
Link til Metochi
http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/hvem_hva_hvor/metochi_studiesenter

Målgruppe
Målgruppen blir personer som er involvert strategier for kompetanseutvikling og konkrete
etter- og videreutdanningstiltak i offentlig sektor og privat næringsliv.
Målsettingen er å
• å heve kompetanse på fagområdet ved forelesninger og erfaringsutveksling
• å drøfte strategier for kompetanseutvikling
• få drøfte markedsføring, omdømmebygging og regionsbygging ut fra et
kompetanseperspektiv
• trekke noen konklusjoner om videre arbeid i egen organisasjon .
Faglig innhold og arbeidsform
Faglig innhold tar utgangspunkt i målsettingen for seminaret. Som det framgår av programmet
vil arbeidsformen veksle mellom forelesninger, erfaringsutveksling, kreative prosser og
workshops. Mot slutten uken håper vi at deltakerne kan trekke trådene sammen til noe konkret
som kan implementeres i egen virksomhet
Forelesere/bidragsytere
Først og fremt er alle som deltar på seminaret ressurspersoner som vil bidra ut fra sitt faglige
ståsted, delta i prosesser og være med på å heve kvaliteten og faglig bredde på samlingen.
Pris og påmelding Begrenset antall plasser. Pris ca 3000 for en ukes opphold inklusive
overnatting og kost. Reise kommer i tillegg. Påmelding: marie.tveiten@arendal.kommune.no ,
mobil 004794871677.
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Rytmen på dagen på Metochi er:
08.00
Frokost
09.00 – 13.00

Program

Kl 13.00 – 17.00

Lunsj, fritid, trim, swim og sol. Alle pleier å leie sykler.

Kl 17.00 – 19.00

Program de fleste dager

Kl 19.00

Middag og hyggelige kvelder

Rammeprogramsom vil bli justert, blant annet ut fra innspill fra eksterne deltakere.
Søndag
11.09

•
•
•

Mandag
12..09

•
•
•
•
•

Tirsdag
13.09

•
•
•
•

Onsdag
14.09

•

Utfordringer i Arendal kommune v/ 2 kommunalsjefer i Arendal kommune
Framtidas etter- og videreutdanning v/ professor Gunnar Grepperud, Universitetet i
Tromsø
Forventninger til uke – workshop deltakerne
Professor Grepperud fortsetter og berører: Kompetanse som regionsutvikler,
læresentrenes rolle, viktige satsinger for å lykkes
Worksshop
Kompetanseutfordringer i Europa og Norden v/ internasjonal koordinator Graciela
Sbertoli, Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Om Sørlandet kunnskapshavn V/ Kåre Andersen
Bli kjent workshop
Næringslivets utfordringer i et kompetanseperspektiv v/ ?
Utfordringer ved utvikling av en kompetanseenhet i et læresenter v/ Marie Tveiten
Samspillet mellom virksomheter (off + priv) oog utdanningsinstitusjoner (læresentre/
universitet / videregående skoler/andre tilbydere)
Hvordan kan det gjøres?
Ideutveksling / workshop
Med vilje ikke helt fastlagt fordi erfaringer sier at det er behov for tid til
erfaringsutveksling, men vi har masse å ta av. Vil drøfte med deltakerne.

Fritid og hyggelig tur til Petra og Millivos på ettermiddaagen
Torsdag
15.06

•
•
•

Omdømmebygging, identitet. Regionsutvikling v/ kommunalsjef Geir Skjæveland
Markedsføring v / Kine Wangerud leder av Vitensenteret Sørlandet
Worshops

Fredag
16.06

•

Praktisk planarbeid og erfaringsutveksling. Det blir lagt opp til grupper ut fra behov.

Lørdag 17.05 hjemreise
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Litt om de eksterne foreleserne
Professor, dr.philos, Gunnar Grepperud, Universitetet i Tromsø, U-vett - Universitetets
videre- og etterutdanning. Driver forskning og utviklingsarbeid om alle sider ved voksnes
kvalifisering. Leder i dag to internasjonale forskningsprosjekt, ”Den voksne fleksible student”
og ”Utdanning for utvikling- hvilken rolle spiller studie-og læringssentra i regional utvikling”.
Har skrevet en rekke utredninger, artikler og bøker om voksnes kvalifisering som omhandler
problemstillinger knyttet til utdannningspolitikk, didaktikk, organisering (herunder studie –og
læringssentra) teknologi og studiekvalitet.
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