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Januars tema - Aktivér dine studerende
I dette nummer af nyhedsbrevet sættes fokus på, hvordan
du kan aktivere dine studerende med online aktiviteter på
e-learn.sdu.dk. Når de studerende kan fordybe sig i faget og
øve sig i praksis ved at bidrage med pointer, argumenter og
kritisk stillingtagen online, vil du opdage, hvordan de studerende også er parate til dialog i undervisningslokalet.
På SDU har vi en række værktøjer, der gør det muligt for dig
at aktivere de studerende mellem lektionerne, nemlig diskussionsfora, wikier og blogs, der er tilgængelige via e-learn.sdu.
dk, og Adobe Connect. De første tre værktøjer understøtter
asynkron kommunikation, hvor bidrag og respons er forskudt
i tid. Det sidste værktøj er et webkonferenceprogram, hvor
parterne er til stede på samme tid. Hvad er:
Et diskussionsforum: Et diskussionsforum fungerer som
en konference, hvor de, der har adgang, kan komme med
skriftlige indlæg og information samt læse, kommentere eller
diskutere hinandens indlæg.
En wiki: er et værktøj, hvor alle tilmeldte til kurset på e-learn.
sdu.dk kan oprette, vedligeholde og forfatte websider i samarbejde med andre. En wiki sætter grupper i stand til at organisere og dele indhold og viden på en organisk og fri måde,
og gør det muligt for grupper at planlægge og dokumentere
deres daglige aktiviteter.
En blog: En blog er et værktøj på e-learn.sdu.dk, som opdateres jævnligt med korte tekster (indlæg eller poster) med
den nyeste øverst. Der er også mulighed for, at læserne kan
kommentere de enkelte indlæg. Indholdet kan variere fra personligt dagbogsagtigt til debatterende eller tematisk. En blog
er ofte knyttet til en person, men kan også deles af en større
gruppe. Den, der skriver en blog, kaldes en blogger.
Adobe Connect: Et webkonferenceprogram, der stilles gratis
til rådighed for alle undervisere og studerende på SDU. Adobe
Connect kan bruges til at afholde konferencer med lyd og
video, og indeholder en række samarbejdsværktøjer til chat,
noter, afstemninger samt deling og fælles udarbejdelse af
filer. Perfekt til underviseren i forbindelse med vejledning eller
andre undervisningsaktiviteter. Derudover egner det sig til
møder, projekter, online eksamen, fjernundervisning og gruppearbejde.

Gode eksempler
Nedenfor er links til tre gode eksempler på,
hvordan undervisere har aktiveret deres
studerende med værktøjerne diskussionsforum, wiki, blog og Adobe Connect:
•

Virksomhedsrapport i en wiki
En wiki brugt som vidensdelingsværktøj mellem de studerende.
Læs det gode eksempel her.

•

Diskussionsfora i stedet for skr.
hjemmeopgaver
Et diskussionsforum er blevet
anvendt som alternativ til skriftlige
hjemmeopgaver på SUND.
Læs det gode eksempel her.

•

Brug e-læring til at give faget en
praktisk vinkel Anette Grønning har
anvendt både diskussionsforum,
wiki, blog og Adobe Connect i sin
undervisning.
Læs det gode eksempel her.

Månedens blogger
I denne måned blogger
e-læringskonsulent, IngerMarie F. Christensen om,
hvordan du kan aktivere
dine studerende.
Kontakt:
imc@sdu.dk
Tlf. 7501

Find E-læringsenhedens
blog ved at tilmelde dig
vores info-kursus på dette
link.

Det er vigtigt at tilrettelægge online aktiviteter omhyggeligt,
sådan at interaktion og fagligt niveau sikres. Dette kan gøres
ved at anvende e-tivity skabelonen, når en opgave formuleres. Se temahæfte om web 2.0 her, for at læse mere om,
hvordan du tilrettelægger online aktiviteter.
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