Seminar om digital deltagelse
Projektet støttes af Nordisk Ministerråds program Nordplus Voksen.

Projektet Inkludere Flere og NVL afholder et heldagsseminar den 20 maj 2015 i
København om digital deltagelse og om hvordan alle borgere kan blive inkluderet i
et digitalt, trygt og demokratisk samfund.
Tilmeld dig her http://www.inkluderaflera.fi/ny_start/nordiskt/
Tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 11.00 – 17.30
Sted: Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads ved Københavns havnefront
Sprog: De nordiske sprog - og engelsk (Helen Milner).
Deltagerpris: 60 EUR (frem til 31.3., derefter 70 EUR)
Antal pladser: 60. Når vi er fuldbooket opretter vi en venteliste.
Fokusfelter
• Digitalisering af borgerne. Hvordan de sættes i stand til at bruge computer/ipad
mv.
• Borgernes online-adfærd og risici. Hvad de bør lære om sikkerhed og overveje,
når de bruger nettet til selvbetjening, indkøb, sociale media mv.
• Digitaliseringens påvirkning på borgernes integritet og den måde, vi deler
viden på.
Målgruppe
Seminaret henvender sig til undervisere af voksne i digitale færdigheder - i
folkeoplysningen, på bibliotekerne, i foreninger, på uddannelsesinstitutioner - samt
relevante forskere, koordinatorer, embedsmænd og beslutningstagere på
kommunalt, regionalt eller nationalt niveau i de nordiske lande.

Program
10.00 – 11.00

Kaffe og registrering.

11.00 – 11.15

Velkomst og præsentation af dagens program og Inkludera Fleras mål
v/Dansk Folkeoplysnings Samråd (DK) og Bildningsalliansen (FI).

11.15 – 11.35

Den danske fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Louise Palludan
Kampmann, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

11.35 – 12.05

“Inclusive, democratic and digital – three challenges for the society of
tomorrow”. Helen Milner, Chief Executive of Tinder Foundation, Sheffield, UK
(foregår på engelsk).

12.05 – 12.35

"Ind fra marginalerne via digitale broer". Henrik Hansson,
universitetesdocent, Institutionen för data och systemvetenskap (DSV),
Stockholms Universitet.

12.35 – 13.15

Digitalisering og overvågning samt journalistisk opsamling, vinkling
m/spørgsmål, debat – om digital inklusion, sikkerhed og integritet. Sebastian
Gjerding, journalist på Dagbladet Information.

13.30 – 14.30

Frokost i Københavns Havn.

14.45 – 16.00

4 workshops i Dome of Visions og den Sorte Diamant (se nedenfor).

16.15 – 17.30

Inkludera Flera-projektets anbefalinger. Projektet arbejder pt. med at
indsamle forslag til anbefalinger fra projekt-referencegrupper i deltagerlandene.
Diskussion og projektets fremtidige mål for digital inklusion.

17.30

Tak for i dag.

Workshop 1: Internettets positive effekt på seniorer.
Johanna Nordmyr, forsker ved Institut för hälsa och välfärd, Vasa Universitet, Finland, viser den
positive effekt, som brug af internet kan have på ældre borgere. Hvilken betydning internettet kan
have for deres fysiske og psykiske velbefindende.
Workshop 2: Havearbejde, studiekredse og digital inklusion.
Kerstin Namuth, koordinator for fjernundervisning på Folkuniversitetet i Sverige. ”Folkeoplysningen når
millioner af voksne på alle niveauer i samfundet – græsrødderne! De går til kurser i praktiske/æstetiske fag,
livsstil og samfundsspørgsmål, mens interessen for it er lav. Er dette en ulempe – eller er dette netop vores
store mulighed for digital inklusion?”
Workshop 3: Sådan klæder biblioteket borgeren på til at bruge internettet.
Arne Gundersen, seniorrådgiver på det norske Nasjonalbibliotek, giver et aktuelt tidsbillede af,
hvordan bibliotekerne i Norge arbejder med at opkvalificere borgere uden kendskab til it og brug af
internet.
Workshop 4: Det er egentlig ikke så svært at blive ’digital’.
Martin Richardt, undervisningskonsulent og forfatter, og Kristian Svendsen, IT-konsulent, begge fra
Københavns Ordblindeskole, levendegør hvordan hjælpen ligger i lommen: ”Tal til din computer via
din smartphone. Tag et billede af et brev og få teksten læst op. Nye muligheder for inklusion og for
den digitale borger, uden at det kræver raketvidenskab!”

	
  

