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Podcasts:
Lises Læringsteknologi

Lises Læringsteknologi

Podcasts om undervisere på UCL Erhvervsakademi og Professionshøj forskellige erfaringer
med og udvikling af online undervisning.

Videndelingsrum i
itslearning

UCL Fjernundervisning

Viden, inspiration, erfaringer og tricks bl.a. i forhold til digitale teknologier, didaktik, eksamen.

Zoom til fjernundervisning
og møder

Zoom til fjernundervisning og møder

Vejledning og guides der anviser, hvordan du
anvender Zoom til fjernundervisning, digitalt
gruppearbejde, online eksamener og møder.

Kom i gang med
StudieTube

StudieTube

Oversigt over programmer, vejledninger og
didaktiske overvejelser. På Studietube kan du
både producere portfolier og logbøger, redigere
videofilm og billeder, skabe præsentationer,
mindmaps, blogs, wikier, podcasts, skærmoptagelser og meget mere.

Webinar: Asynkrone
Studieaktiviteter

Asynkrone
Studieaktiviteter

Webinar med fokus på, hvordan du kan anvende
asynkrone studieaktiviteter med dine studerende. Der tunes ind på det didaktiske fundament,
men der er også tips og tricks af mere praktisk
karakter.

UCL Læringsobjekter

Læringsobjekter

I itslearning rummet “UCL Læringsobjekter” ligger
et antal af generiske læringsobjekter, som man
kopier til sit egen itslearning rum. Læringsobjekter omhandler generiske tematikker som f.eks.
feedback, spørgeskemametode eller samarbejde
i studiegruppen m.m.

Webinar: Asykron undervisning med Studietube

Asynkron undervisning
med StudieTube

Webinar om udvikling af asynkron undervisning
med Studietube: Soundation (lyd), Screencast
(skærmoptagelse), Wevideo (redigeringsprogram)
og H5P (interaktive video).

Webinar - “Stilladsering
af studerende

Webinar - “Stilladsering
af studerende

Webinar der stiller skarpt på, hvordan du som
underviser på bedst mulig vis kan støtte dine
studerende ved online aktiviteter. Med udgangspunkt i et teoretisk oplæg kommer der ideer til,
hvordan du bedst muligt didaktisk støtter dine
studerendes læring.

National videndeling om
online undervisning

Links til råd om fjernundervisning

Links og gode råd om online undervisning rettet
imod undervisere på Universiteter, Erhvervsakademier og Professionshøjskoler.

Litteratur og teoretiske
overvejelser ved online
undervisning

Litteratur og teoretiske
overvejelser

Forslag til litteratur hvor du kan lade dig inspirere samt underbygge dit teoretiske fundament
yderligere.
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