Dato: 25. februar 2015
Tidspunkt: Kl 10:00- 17:00
Sted: P-lab, brygghuset, Kalvskinnet
workshopen er gratis

InVITAsJOn TIl wORKsHOP I TVeRRfAGlIG enTRePRenøRsKAP
entreprenørskap, innovasjon og nyskaping er sentrale satsningsområder både i utdanningssektoren og i
samfunnet for øvrig. utdanningssektoren skal bidra til å dekke samfunnets fremtidige behov og videreutvikle
velferdssamfunnet. Kompetansen innen entreprenørskap og evnen til å trekke det inn i ulike fagfelt styrker yrkesutøvelse og fremmer utvikling og nyskaping i privat og oﬀentlig sektor.
TEKOM er et felles prosjekt i regi av Høgskolen i sør-Trøndelag (HisT), Høgskolen i nord-Trøndelag (HinT) og
stiftelsen TIsIP, med støtte fra norgesuniversitetet. Prosjektet har som formål å øke entreprenørskapskompetansen i utdanningssektoren.
formålet med denne workshopen er å samle faglig ansatte fra IKT, helse og sosial og opplevelsesnæringene og
representanter fra arbeidslivet og dra nytte av hverandres kompetanse. Hensikten er at entreprenørskap, innovasjon og nyskaping i større grad blir integrert i utdanningene, og at vi sammen blir bedre rustet til å dekke ulike
brukergruppers behov i samfunnet.

PROGRAM OnsdAG 25. febRuAR 2015
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:15

11:15 - 11:30
11:30 - 12:30

12:30-13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 17:00

Åpning ved berit Rian (Trondheim næringsforening)
Presentasjon av prosjektet TeKOM ved Monica storvik (HisT)
Presentasjon av kartlegging av entreprenørskapsområde og kort
intro til brukerstyrt innovasjonsarenaer ved Karl Johan Johansen (HisT)
Workshop del 1
Hva kjennetegner et vellykket entreprenørskapsprosjekt, og hvordan kan dette
kombineres med andre kunnskapsmål i et emne i ulike utdanninger ved Ove nesbø (HinT)
Pause
Workshop del 2
Hvordan tilrettelegge e-læring i fagene slik at også ferdighetsmål kan nås.
Hvordan kan business Model You og business Model Canvas brukes i ferdighetstrening?
Ved Arne Mikalsen (ReTHInK), svend Andreas Horgen (HisT) og Thorleif Hjeltnes (HisT)
Workshop del 3
erfaring fra sosialt entreprenørskap i england ved Michele Rigby (social firms).
Hvilke holdninger og annen generell kompetanse bør ansatte og studenter opparbeide
for å kunne lykkes innen entreprenørskap, innovasjon og nyskaping? ved Petter Thorsen
(Proneo Verdal)
Lunsj – det serveres enkel lunsj
Innledning til arbeidssesjon ved Greta Hjertø (HisT)
Arbeidssesjon - bearbeiding av emnenes læringsutbyttebeskrivelser og hvordan disse
kan oppfylles når emnene tilføres entreprenørskap, innovasjon og nyskaping.
Oppsummering og evaluering

Påmelding: http://hist.no/content.ap?thisId=84143
Påmeldingsfrist: Tirsdag 10. februar 2015
Vi ønsker dere velkommen til en faglig nyttig og inspirerende dag!
Hilsen partnere i TEKOM

tisip

