Bli med FuN til Toronto i Canada –
Foregangslandet for nettbasert utdanning

FuN og ICDE arrangerer «meetups» og studiebesøk
i etterkant av ICDEs verdenskonferanse i Toronto,
Canada, i oktober. Vi vil møte ledende institusjoner
på nettutdanningsfeltet i et land som har gått
foran og vist veg. Vi vil også være gjester hos
utdanningsgiganten Contact North.

Program for 19.-20. oktober, arrangert av ICDE:

Program som gjester hos Contact North:

•
•

•

Turen vil bestå av flere adskilte opplegg, velg selv:
•

•
•
•

ICDE World Conference “Teaching in a Digital Age –
Re-thinking Teaching & Learning“, 16.-19. oktober med
Contact North som arrangør
Halvannendags program sammen med ICDE (se program
nedenfor) 19.-20.oktober
Helg til egen disposisjon 21.-22.oktober
Studietur som gjester hos Contact North
23.-24.oktober, med retur om kvelden 24.10.

KOSTNADER på de ulike delene av turen,
Verdenskonferansen, vanlig deltakeravgift er 725 CAD (rabatt for
ICDE-medlemmer): 4 500 NOK
Tidlig-ute-pris før 10. september: ?? NOK
Program for 19.-20. oktober: om lag 750 NOK (faktureres av
ICDE). Middag betales av den enkelte.

•

•

Sosial sammenkomst etter verdenskonferansen
Besøk på Ryerson University, Chang School of
Continuing Education, Toronto, fredag morgen
med «A tour of virtual practice labs, innovation and
digital media zones» Ryerson University har 20 000
onlinestudenter og 50 000 på campus, og har også
en av Canada største universitetsinkubatorer.
Besøk hos Mars Innovation Discover Centre
Robert Martellacci er kjent som Canadas mest
kjente EDTech leder.
Dagen avsluttes med en sosial event

Program for 23.-24. oktober: Gratis for FuN-medlemmer, om lag
1500 NOK for ikke-medlemmer.
Flyreise Oslo-Toronto: Store variasjoner, men det selges billetter
fra kr 3 900 (KLM, fra Sandefjord, ca 11 timer en vei), kr 4750
(Icelandair, fra Gardermoen, ca 10 timer en vei) osv.

•
•

Workshop med leder for Contact North,
Jean-Louis Maxim: 90 minutters videokonferanse
fra det ultramoderne Telus-senteret med seks
Contact North-sentre fra ulike steder i Ontario
Besøk hos flere høyere utdanningsinstitusjoner i
områdene utenfor Toronto
Besøk hos to offentlige etater som er direkte
involvert i å støtte og utvikle nettbasert utdanning i
Ontario
Contact North er en betydelig tilbyder av nettbasert
utdanning i Canada og har vidtrekkende kontrakter
med myndighetene. De sier om seg selv: Over 4 million
Ontarians in 600 small, remote, rural, Indigenous and
Francophone communities across the province can
participate in online and distance programs and courses
from Ontario’s 24 public colleges, 22 public universities,
76 district school boards, and 250 literacy and basic skills
and training providers.
For mer informasjon og påmelding, kontakt Torhild Slåtto.
slatto@fleksibelutdanning.no

