
Teman och innehåll, våren 2021
Fler färger till ditt pedagogiska mästerverk - digitala verktyg, fria bildningen i fokus

tAnvända digitalt lärande och skapa en digital kurs eller kursdelar. 
tDigitala läromedel och läromiljöer samt användning av dem i undervisning/arbetet
tMolntjänster, mobila enheter, webbsidor, bloggar, ljud, video, digitala bilder 
tDeltagarna får under kursen bearbeta sitt eget material

Helheten motsvarar 5 sp

UTBILDNINGEN ÄR AVGIFTSFRI 
FÖR DELTAGAREN. 

DIGITALT LÄRANDE OCH UNDERVISNING,
verktygslåda för lyckad digitalisering

Personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet
Hösten 2020—våren 2021 

Lärandemål

Deltagaren ska efter utbildningen kunna planera, skapa och genomföra undervisning online. 
Skapa meningsfulla uppgifter och material för digitala medier. Känna till olika lärplattformer och verktyg för digitalt 

lärande och undervisning samt kunna välja lämpliga sådana för sin egen undervisning och sitt arbete. 
Bemöta, stöda, motivera och utvärdera studerande - online.

Tidtabell, hösten 2020
9.9. –  16.12.2020
Utbildningen består av 8 närtillfällen i Vasa eller 
via Zoom, samt grupparbete och individuella 
uppgifter. 

Närdagar / undervisning via Zoom:
Ons      9.9    kl 13.30 -15.30
Ons    23.9    kl 13.30 -15.30
Ons    7.10    kl 13.30 -15.30
Ons  21.10    kl 13.30 -15.30
Ons    4.1 1   kl 13.30 -15.30
Ons  18.11    kl 13.30 -15.30
Ons    2.12    kl 13.30 -15.30
Ons   16.12      kl 13.00- 16.00

OBS! Närundervisning är möjligt bara om 
Corona-situationen tillåter.  

Tidtabellen för våren 2021 publiceras senare.

Finansiär: Utbildningsstyrelsen.

Teman och innehåll, hösten 2020
Digitala ramar för ditt pedagogiska mästerverk, fria bildningen i fokus
 
tVerktyg och inspiration för digitalt lärande och undervisning 
tIt-pedagogik och -didaktik, onlineundervisning  och översikt av olika digitala miljöer
tOlika aspekter inom digitalt lärande och undervisning samt upphovsrättsliga frågor
tDeltagarna får under kursen bearbeta sitt eget material

Helheten motsvarar 5 sp

Målgrupp
Undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet:
Medborgarinstituten, folkhögskolorna, 
sommaruniversiteten och studiecentralerna.

Även den administrativa personalen kan delta, 
undervisningspersonalen har förtur. 

Anmälningar senast 9.8.2020
Max deltagarantal: 30
Deltagarna antas i anmälningsordning.

Mera information samt anmälan:
https://tinyurl.com/y7erowny

Utbildningens språk:
Svenska

Utbildare:
PM Linn Österås
FM, BSc, forskare Johanna Björkell


