LØRN

Lørn er en læringsplattform for livslang læring
på norske teknologieksempler.

PRODUKT: LØRN.WORK

HVA

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

Fasiliterte omvendte klasserom på jobb. Livslang læring om
teknologi, for opptil 50 personer.

Fordi folk lærer best i sammen, selv i disse digitale skoletider.

Ledere som ønsker intern kunnskapsdeling for sine ansatte, partnere eller
kunder.
1. Du velger innhold og fokus fra våre 250 produserte podkaster, eller
bestiller nye podkaster via vår LØRNCAST tjeneste.
2. Du sender lenker til en egen side, med alle disse podkaster og en følgebok,
til alle du inviterer på workshopen, og det er deres hjemmelekse før møtet.
3. VI møtes til en avtalt halv-dag, publikum samarbeider i små organiske
grupper, etter følgende skjema: tre fasiliterte debatter på scenen, mellom
Silvija og noen av de som snakker i podkastene, om noen relevante
kontroverser og caser fra podkastene som var hjemmelekse. Etter hver
debatt på scenen i 15 minutter, får publikum 15 minutter til å etterdebattere.
4. Vi kan også strømme debatten og la folk gjøre offsite etterdebatter.
5. Vi avslutter med en liten Kahoot-eksamen, der alle som deltar får en minidiplom fra deg.

SPRÅK: Norsk eller engelsk.
PRIS: 100.000 for en strukturert halv dag med workshops.

MER OM LØRN
Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. Store og små selskaper har hittil ikke hatt effektive, inkluderende verktøy for å få med alle ansatte i
den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant og Norsk innhold om teknologieksempler og ledelse er en mangelvare. Vi samler
innhold og lager strukturer som gjør det mulig å inspirere alle ansatte til å hente relevant kunnskap på vei til jobb eller på jobb, alene eller i sosiale
settinger.
Blir det dyrt å få med alle? Men hva koster det å la være?
Når vi har så mange gode eksempler på verdensledende bruk av teknologi i Norge, bør alle folka våre lære om dem for å øke gleden og lysten på
innovasjon og endring.
Hvordan: Innholdet er organisert i over 250 ferske eksempler på verdens-ledende bruk eller utvikling av de nye teknologiene innen helse, medisin, finans
osv. Hvert tema er dekket som podkast, og tekstlig oppsummering, og tilleggsmateriale. Du kan bruke de podkastene som finnes, eller bestille dine egne.
Du velger fokus og bredde. Du tar med alle.
Lørn ledes av Silvija Seres, og har blitt et av Norges mest populære teknologipodkaster på kort tid. Det er over 100.000 nedlastinger og over 250
podkaster, og distribueres via nettsiden lørn.tech og tilpassede læringsstyringsplattformer.
lorn.tech

