veje til bedre digitale
læringsforløb
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Afklar deltagerforudsætninger
Digitale læringsforløb stiller ofte
andre krav til deltagerne end
tilstedeværelsesundervisning.
Afklar, hvilke forudsætninger
deltagerne skal have, og vær
opmærksom på, at I vejleder i,
hvad det kræver hos jer.
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Giv en grundig
introduktion til
det virtuelle rum
En god start på det digitale
læringsforløb er vigtigt. I kan
understøtte, at deltagerne får
en god start ved at give en grundig introduktion til de programmer og platforme, de skal bruge
i undervisningen, fx gennem
vejledning og introforløb.

Skab stærke
relationer mellem
undervisere og
deltagere
En god relation til underviseren
er ofte afgørende for deltagernes motivation og trivsel. Det
gælder også i digitale læringsforløb. Hav fokus på at opbygge
stærke relationer ved at vise
engagement, give støtte og have
klare forventninger til deltagerne.

4

6

Understøt
relationer mellem
deltagere

Brug læringsaktiviteter der
aktiverer
deltagerne

For nogle deltagere er det sociale fællesskab vigtigt for såvel
læring som trivsel. For andre er
det ikke. Vær opmærksom på,
hvordan I kan understøtte opbygningen af relationer mellem
de deltagere, der ønsker det.
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Giv deltagerne
faglig støtte
Faglig støtte er vigtigt for deltagernes læreproces og læringsudbytte. Hav fokus på at give
den nødvendige faglige støtte
og tydeliggør, hvornår og hvordan støtten gives i løbet af jeres
digitale læringsforløb.

Deltagerne får større læringsudbytte, når de aktiveres i undervisningen. Vær opmærksom på,
at I klæder dem på til at tage
aktiv del i læringsaktiviteterne,
og hvordan forskellige aktiviteter kan understøtte fagets mål.

 

De 7 veje er identificeret med udgangspunkt i en tværgående analyse af erfaringer med digitalisering på voksen- og efteruddannelsesområdet. Scan QR-koden og find en uddybende beskrivelse af de 7 veje samt gode råd til, hvordan I kan omsætte
dem til konkrete initiativer i inspirationskataloget ’Erfaringer med digitalisering af voksen- og efteruddannelse’.
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Støt underviserne
i udviklingen
af digitale
læringsforløb
Overgangen fra analoge til digitale læringsforløb påvirker
underviserrollen og didaktikken.
Prioriter og understøt undervisernes udvikling og afprøvning
af digitale læringsforløb gennem støtte, videndeling og kompetenceudvikling.

