	
  

E-læringspædagogik
- Bliv en god og kreativ online underviser
4 ugers online kursus, 3 timer pr. uge
En typisk problemstilling ved online undervisning er, at det kan være svært at
motivere deltagerne, og betyder, at der er fare for at deltagerne falder fra
kurset undervejs. Expect Learning kan lære dig en effektiv metode til online
undervisning, hvor du får aktive deltagere og mindsket frafald betydeligt.
Kurset her foregår online, så du selv kan afprøve og træne hvordan det er at
være deltager i et online læringsmiljø.
I Expect Learning har vi mangeårig praktisk erfaring med at udvikle online
kurser ud fra en pædagogisk metode, der har vist sig at være særdeles
effektiv til online undervisning.
Metoden bygger på en forskningsbaseret pædagogisk model, og tilpasses
løbende af Expect Learning i takt med at der kommer ny forskningsbaseret
viden om online undervisning og læring.
Metoden er kendt for at deltagerne bliver aktive undervejs, får et højt
karaktergennemsnit og frafaldsprocenten på kurset bliver lav. Metoden er
afprøvet på flere globale online kurser, som stadig kører i dag. Metoden bygger
på et socialkonstruktivistisk og -konstruktionistisk syn på læring, hvilket
betyder der lægges vægt på at deltagere og undervisere har dialog sammen
om det, der skal læres.
I dette kursus kan du lære den pædagogiske metode. Du får viden om den
pædagogiske metode, som vil gøre dig i stand til slev at designe kurser, så
dine deltagere bliver trygge og aktive undervejs og gennemfører dit kursus. Og
du prøver selv at designe til læring online.
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
% online undervisning, hvor du møder dine deltagere i det virtuelle
læringsrum.
Selve kurset foregår modulopbygget og som online undervisning, så du derved
netop kan afprøve, hvordan det er at være en online underviser. Du behøver
ikke at have forudgående erfaring med eller viden om online undervisning.
Kurset kan afvikles i jeres egen læringsplatform, men Expect Learning kan
også afholde kurset for jer i læringsplatformen Itslearning. Kontakt os for at
høre nærmere.
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