
Inbjudan till webbinarium:

Tisdag 9 februari kl 12.00 – 13.00

Lära att lära - din viktigaste förmåga
När halveringstiden för kunskap är 5 år, blir förmågan att lär nytt den 
kanske viktigaste av alla. Men hur lär man sig riktigt smart och effektfullt? 
I föreläsningen presenteras en konkret modell i fyra steg. Från inställning 
och nyfikenhet till att hitta sin egen lärstil och identifiera sitt eget behov 
av kompetensutveckling samt tipsen för att få lärande att hända. Med lite 
mer kunskap och praktiska tips, kan du ta ditt eget lärande till nästa nivå.

Under akademikerveckan så vill vi erbjuda ett paket om två föreläsningar 
om lärande och kompetensutveckling med Per Lager. Självklart kan du 
välja om du vill se båda live eller om tiden inte finns, se dem efteråt på 
ditt förbunds hemsida!

Föreläsare Pär Lager
Pär Lager är en av Sveriges ledande personer inom innovation och trender kring 
kompetensutveckling och lärande. Pär arbetar i flera styrelser, som rådgivare 
inom ledarskap och kompetensutveckling samt skriver böcker och föreläser. 
Tidigare har Pär bland annat varit VD för Berghs School of Communication, 
medgrundare och styrelseordförande för Academy, chef för omvärldsanalys och 
strategi på Svenska Spel, chef för affärsutveckling på Observer/Sifo och politiskt 
sakkunnig i Utbildningsdepartementet.

Anmäl dig här:
www.saco.se/akademikerveckan/anmalan

Inbjudan till webbinarium:

Fredag 12 februari kl 12.00 – 13.00

Smart och effektfullt lärande för dig
Möjligheterna till smart kompetensutveckling och lärande har fullständigt 
exploderat de senaste 10 åren. Men vilka är de smartaste sätten som 
stärker dig i din nuvarande yrkesroll, och nästa? I föreläsningen pre-
senteras hur det viktiga vardagslärandet kan göras ännu bättre och hur 
lärandet i kurser och utbildningar kan innoveras och bli ännu mer effekt-
fullt. Det blir smarta metoder, praktiska lästips och massor av exempel på 
vardagslärande, kurser och utbildningar.

Under akademikerveckan så vill vi erbjuda ett paket om två föreläsningar 
om lärande och kompetensutveckling med Per Lager. Självklart kan du 
välja om du vill se båda live eller om tiden inte finns, se dem efteråt på 
ditt förbunds hemsida!

Föreläsare Pär Lager
Pär Lager är en av Sveriges ledande personer inom innovation och trender kring 
kompetensutveckling och lärande. Pär arbetar i flera styrelser, som rådgivare 
inom ledarskap och kompetensutveckling samt skriver böcker och föreläser. 
Tidigare har Pär bland annat varit VD för Berghs School of Communication, 
medgrundare och styrelseordförande för Academy, chef för omvärldsanalys och 
strategi på Svenska Spel, chef för affärsutveckling på Observer/Sifo och politiskt 
sakkunnig i Utbildningsdepartementet.

Anmäl dig här:
www.saco.se/akademikerveckan/anmalan
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