Workshops og webinarer – Efterår 2017
BLACKBOARD OG ANDEN TEKNOLOGI
Lav dine egne videoer – Let at gå til
Bliv introduceret til webcaststudiet og prøv selv forskellige redskaber til produktion af
tabletcast, screencast etc.

Blackboard i samspil med Adobe Connect
Kom i gang med at bruge Adobe Connect til online undervisning og webinarer, og
få det til at hænge sammen med dit Blackboard kursus.

Bb – Læringsstier
Få værktøjer til at lave et elektronisk tilrettelagt undervisningsforløb. Herunder
inddragelse af forskellige medier og forskellige typer af opgaver.

Bb – Basal Blackboard
Lær at tilpasse din kursusside, at kopiere kursussider, uploade kursusmateriale, sende
meddelelser til studerende, organisere materiale fra studerende og organisere
mapper.

28. september
3 timer
Tilmeld
Mikkel
19. oktober
30 min
Tilmeld
Bjarke
16. november
2 timer
Tilmeld
Mikkel
20. december
3 timer
Tilmeld
Jens

UNDERVISNINGSUDVIKLING
Aktiver dine studerende i teoretiske øvelser (TØ)
Design aktiviteter der vil engagere dine studerende aktivt under teoretiske øvelser.

Aktiv læring i laboratoriet (LØ)
Opdater dine laboratorieøvelser, så dine studerende får ”minds-on” i laboratoriet.

21. september
3 timer
Tilmeld
Rikke
18. januar
3 timer
Tilmeld
Rikke

Alle kurser og workshops har et min. på 6 deltagere, og tilmeldingsfristen er 1 uge før.
Alle kurser og workshops afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk.
er et webinar,

er et tilstedeværelseskursus

ANDRE TILBUD
Book en læringskonsulent
Få sparring til at udvikle dit kursus så det kan give de studerende endnu bedre
læring.

Book en Blackboard-konsulent
Individuel sparring med en af vores Blackboard konsulenter om brug af Blackboard
til endnu bedre undervisning.

På workshop med kolleger
Tag dine kolleger under armen og bestem selv indholdet.

Du vælger
30-60 min
Kontakt
Du vælger
30-60 min
Kontakt
Du vælger
1-3 timer
Kontakt

Diverse workshops kan rekvireres og skræddersyes efter behov. Bliv inspireret på
http://stll.au.dk/kurser-workshops-mm/, hvor du også kan få mere information om de
ovenstående workshops og webinarer.

Du kan finde mere information om ST Learning Lab på vores hjemmeside: stll.au.dk

