Kurser i online-undervisning for LOFs undervisere
Om Zoom 2
I LOF har vi sat en række tilbud i gang vedr. online undervisning ud over kurser i teknisk brug af Zoom.
Det drejer sig om kursus i didaktisk viden ved online undervisning samt kurser i at tilrettelægge, optage og
redigere film til undervisningsbrug.
Vi tror på at aftenskolen kan opnår en række fordele ved at tilbyde online undervisning.
- I en Corona-tid kan vi fastholde nogle af vores deltagere. På sigt kan vi styrke LOF’s fysiske undervisning
gennem tilbud om online undervisning, nye typer reklame og fællesskabsstyrkende aktiviteter.
- Vi kan rekruttere og fastholde nye typer af deltagere, også blandt yngre målgrupper.
- LOF kan profileres og styrkes gennem online tilstedeværelse med tilbud om nye typer fællesskaber.
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 2: Mere avanceret funktioner til Zoom - et online møde- og undervisningsrum.
Tirsdag den 19. maj kl. 19.00-19.45.
Kursusindhold
• Indsigt i hvordan kan du arbejde for en optimering af datakvalitet.
• Administration via admin modul fx gemme og ændre administrationsindstillinger for møder.
• Synkronisering med kalender og planlagte møder.
• Administration med passwords og styring af deltagerrettigheder.
• Breakout groups.
• Styring af mute, unmute, videodeltagelse.
• Kontrol af deltagere på flere måder: f.eks. venterum, mute upon entry, mute rettigheder og ‘put on hold’.
• Chatindstillinger, privatindstillinger etc.
• Screensharing og remote control indstillinger og funktioner.
• Nonverbal feedback.
• Demonstration af whiteboard.
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 med
fokus på mere avanceret funktioner.
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 2.
Pris kr. 150.
Tilmelding senest fredag den 15. maj kl. 15 på dette link www.lofnet.dk/kurser eller mail til lof@lof.dk

