Interested in Technology and
investing in the future of Learning
Denne konferansen gir deg muligheten til å oppleve og erfare ulik teknologi som verktøy
for læring. Konferansen er organisert i arena med ulikt teknologisk utstyr og Speakers Corner.
De ulike arena gir deg muligheten til å teste teknologien. I Speakers Corner vil korte
foredrag innen samspillet teknologi og læring bli presenter.

FLAIM Trainer™ plasserer brannmenn i de mest realistiske
treningscenariet som er tilgjengelig ved å benytte VR teknologi.
«Trene i en virtuell verden, erfare virkeligheten».
Bransjestandard på strålerør og slange med feedback samt varmegenererendekomponenter i klær gir realisme i treningen. Flaim Trainer systemet vil du kunne
teste selv 20.november på konferansen.

Teslasuits full body haptic feedback-system som er innebygd i drakten
gir brukerne tilbakemeldinger på handlinger, forespørsler og bevegelser.
Denne tilbakemeldingen gir en følelse av berøring i en virtuell og utvidet virkelighet.
Bruk av denne teknologien vil kunne forbedre læringsopplevelsen og læringsutbyttet.
Teslasuits vil du selv kunne erfare den 20.november på konferansen.

Limited number of places.
NOK 1669 ex VAT, including lunch and refreshments.

Registration

Speakers Corner:
Mona Grudt

Kåret til Miss Universe i 1990, født og oppvokst på Stjørdal.
Hun har erfart viktigheten av å tørre,- tørre og ta utfordringer og bevege seg i nytt landskap.
Hun vil lede oss igjennom konferansen.

Rikke Mo Veie

Leder trafikkfag, Handelshøgskolen, Nord universitet
Hun vil ønske oss velkommen til Nord universitet og campus Stjørdal.
«Læringsutbytte»

Ekaterina Prasolova-Førland

Professor, leder Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og VR lab, NTNU
Hun har spesialisering innen IKT og læring og spesielt XR for læring og trening.
«XR for bruk i læring»

Louise Helliksen Founder & CEO
Hun har dobbel mastergrad i forretningsutvikling, ledelse og innovasjon og nærmere 15 år i IT bransjen.
I dag bygger hun et multinasjonalt teknologiselskap og leder nettverket XR Norge.
«Nye muligheter og økt verdiskapning, -teknologi og forretning»

Hege Holltrø

Leder av Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as
Idéskaperen for denne konferansen, med mål om å forene teknologi, læring (MBE) og bruker.

Dagfinn Moe

Seniorforsker SINTEF Community, mobilitet og samfunnsøkonomi
«Mennesket, teknologi og læring»

Følg oss på Facebook XR.tech.conference«safety&security

training» for mer.

