DIGIDEL

ØKT DIGITAL DELTAKELSE

Digidel-arena 2015 - samarbeid for økt digital deltagelse
Onsdag 25. november, 2015, kl. 09.00-16.00, Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Hei!
Har du ansvar for, eller driver med, opplæring og kursing i bruk av internett og digitale verktøy for eldre, innvandrere
eller andre samfunnsgrupper med liten kunnskap om IKT og internett? Da bør du komme på Digidel-arena 2015,
25. november!
Digidel-arena 2015 skal være en samarbeidsarena for alle som jobber med digital kompetanse. Vi ønsker å være en
arena/møteplass hvor du kan hente inspirasjon, møte likesinnede, og dele dine erfaringer med både store og små
aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor. Du vil få se hvordan andre driver opplæring og gir støtte til de som har
liten digital kunnskap.
Representanter fra noen av de store utstyrs- og tjenestetilbyderne som er på markedet i Norge vil også være tilstede.
I tillegg vil det være representanter for interessegrupper og de som allerede tilbyr grunnleggende IKT-opplæring til
eldre, førstegenerasjonsinnvandrere og andre brukere.
Digidel-arena 2015 er gratis med bindende påmelding. Nærmere informasjon, program og mulighet for påmelding
kommer snart på www.digidel.no. Marker dagen i kalenderen nå!

Om Digidel 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert et program for økt digital deltakelse, kalt Digidel 2017.
Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen
og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse. Digidel 2017 vil tilby opplæringsmateriell og
arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsheving for instruktører og kursledere som driver med undervisning innen
digital kompetanse. Mer informasjon om Digidel finner du på www.digidel.no.

Programgruppen for Digidel:

Sort
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Hovedsamarbeidspartnere:

Deltasenteret

Denne Digidel-konferansen i Oslo gjelder for de som driver med opplærings- og kursvirksomhet i Sør-Øst Norge i fylkene
Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Telemark, Vest- og Øst-Agder. I 2016 vil det arrangeres tilsvarende
Digidel-konferanser, en felles for Vest- og Midt-Norge og en for de tre fylkene i Nord-Norge.

