Kurser i online-undervisning for LOFs undervisere
Om Zoom 1
Der er grund til forsigtig optimisme vedr. Corona-krisen. Rigtig mange mennesker har fået ny indsigt i at
bruge online tilbud, så i LOF tror vi, at der i tiden der kommer stadig vil være behov for meningsfulde
aktiviteter, der kan klares hjemmefra. I aftenskolen har vi dygtige undervisere, der kan medvirke til at
dække et sådan behov med forskellige typer online-undervisning.
LOFs landsorganisation tilbyder nu flere online-kurser, der teknisk introducerer til brug af Zoom i
aftenskolens undervisningen.
Kurset henvender sig til undervisere og interesserede skoleledere, der vil i gang med at undervise online.
Alt fra lige yoga til madlavning, sprog, kor mv. vil være muligt at tilrettelægge som online undervisning.
Vi har åbnet en Facebookgruppe, hvor vi i LOF kan dele erfaringer med hinanden vedr. online undervisning.
Vi ser dig gerne i denne gruppe https://www.facebook.com/groups/2555235228073244/
Zoom 1: Introduktion til Zoom - et online møde- og undervisningsrum.
Mandag den 4. maj kl. 19.00-19.45.
Kursusindhold
• Zoom som møde- og undervisningsrum. Hvilken konto har jeg brug for?
• Hvordan du praktisk kan anvende Zoom i forbindelse med undervisning. Introduktion til de
grundlæggende funktioner for at indstille Zoom møder, invitere og afholde møder.
• Viden om optagerfunktion, skærmdeling og brug af deltagerinvolverende funktioner som Chat, Raise
Hand og Emoticon reaktioner.
• Indsigt i hvordan du får den bedste tekniske kvalitet vedr. internet hastighed, åbne programmer,
mikrofon og headset mv.
Kort om andre fleksible digitale muligheder som fx Facebook
Oplæg præsenteres ved Søren Kjær Jensen, Center for Rummelighed. https://rummelighed.org
Mål: At give undervisere og interesserede skoleledere indsigt i hvordan Zoom kan anvendes i LOF.
Praktisk information: Du modtager et link til Zoom på dagen. Anvend gerne headset.
Forud for kurset vil du modtage en lille introduktionsvideo samt et skriftligt materiale særligt udviklet til
Zoom 1.
Pris kr. 150.
Tilmelding senest fredag den 1. maj kl. 15 på dette link www.lofnet.dk/kurser eller mail til lof@lof.dk

