	
  

E-læringspædagogik
- Effektiv metode til online undervisning
Intensivt kursus
2 dage
Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende introduktion til
en effektiv og forskningsbaseret pædagogisk metode til at skabe aktive
deltagere i online undervisning. I Expect Learning har vi mangeårig erfaring
med at anvende metoden til at udvikle og afholde online kurser med stor
succes, hvor undervisningen er baseret på dialog og samarbejde mellem
deltagere og undervisere. Metoden bygger på en forskningsbaseret
pædagogisk model, og tilpasses løbende af Expect Learning i takt med ny
forskningsbaseret viden om online undervisning og læring. Denne
pædagogiske metode skaber aktive deltagere undervejs, gode læreprocesser
og en høj gennemførelsesprocent på kurserne. Metoden er tidligere afprøvet på
globale online kurser.
Indhold
I dette kursus vil du blive introduceret til en pædagogisk metode, som er en
trinvis struktureret model, der er baseret på et pædagogisk princip om at
deltagerne har gavn af hinanden og lærer af hinanden undervejs i kurset.
Deltagerne og underviseren fungerer derved som et mentalt stillads for
hinandens læring, og bliver en støtte for den enkeltes kognition og læring.
På kurset vil du lære at opbygge og designe et godt læringsmiljø online. Vi
tager udgangspunkt i at opbygge kurset i en læringsplatform eller et Learning
Managemt System.
Du lærer at designe aktiviteter online, der gør dine deltagere aktive i
diskussioner, test og samarbejdsopgaver. Underviseren fungerer som emoderator og facilitator, og på kurset vil du blive grundigt introduceret til
underviserrollen og få en masse tips og konkret vejledning til at blive en god
online underviser.
På baggrund af nyeste forskningsbaseret viden om online undervisning, får du
viden om de pædagogiske metoder, som vil gøre dig i stand til fremover at
designe kurser, hvor dine deltagere bliver trygge og aktive undervejs og
gennemfører dit kursus.
Du lærer at blive en engageret, kreativ og effektiv online underviser, som kan
skabe en god og spændende online undervisning til blended learning eller 100
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% online undervisning, hvor du møder dine deltagere i det virtuelle
læringsrum.
Kurset vil være en blanding af oplæg og praktiske øvelser, hvor deltagerne
selv arbejder. Kurset kan også skræddersyes til organisationens specifikke
behov og med udgangspunkt i organisationens Learning Management System
og platform til læring og videndeling.
Målgruppe
Kurset er til undervisere, der gerne vil i gang med at udvikle eller omlægge et
eksisterende kursus til et online kursus. Kurset er også for undervisere, der
har prøvet at undervise online, men som har haft problemer med at skabe
aktivitet undervejs, og som gerne vil lære en metode til at skabe dialogbaseret
undervisning online og få aktive deltagere.
Kurset henvender sig også til personer, der arbejder med planlægning af
kurser og efteruddannelse i en virksomhed eller uddannelsesinstitution.
Personer, der er politisk involverede indenfor uddannelsesfeltet kan også
deltage, for derved at få en baggrund til at kunne foretage kvalificerede valg
angående online undervisning i for eksempel uddannelses-, skole-eller
undervisningsudvalg i kommuner og regioner. Det samme gælder personer,
der er ansat i organisationer indenfor uddannelsessektoren.
Praktisk
Kurset kan afholdes i jeres organisation eller Expect Learning kan afholde
kurset for jer. Kontakt os for at høre nærmere.
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