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Indbydelse til 

Workshop om certificering af e-læringsforløb 
på AMU- og VEU-området  
 

Torsdag den 28. november 2019 kl. 10.00 - 15.00 
På Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J 

 
eVidenCenter inviterer til arbejdsdag for kursusudviklere, der skal arbejde med at få certificeret e-
læringsforløb med Certificering af e-læringsforløb.  
 
Formålet er, at deltagerne kommer bedst muligt fra start i arbejdet med at beskrive e-læringsforløb til 
certificering. Vi anbefaler, at der deltager mindst to udviklere pr. institution, da det har meget stor værdi, at 
deltagerne kan sparre med hinanden.  
 
Det er målet med dagen, at deltagerne får kendskab til certificeringens baggrund, proces og indhold, samt 
at deltagerne påbegynder beskrivelsen af e-læringsforløb efter certificeringens kriterier. eVidenCenter 
deltager med pædagogiske konsulenter, som introducerer til certificeringen og giver individuel vejledning 
til deltagerne. 
  
Program  
10.00 Velkomst og præsentation af certificeringsordningen  
11.00 Kursusudviklere arbejder med beskrivelse af e-læringsforløb. eVidenCenter giver individuel 

vejledning  
12.00 Frokost  
12.45 Kursusudviklere arbejder videre med beskrivelse af e-læringsforløb. eVidenCenter giver 

individuel vejledning  
14.45 Opsamling på generelle problemstillinger   
15.00 Workshoppen slutter  
  
Deltagelse koster kr. 500 pr. deltager. Tilmelding senest den 1. november er påkrævet via dette link.  
  
Projekt  
Arbejdsdagen er indledningen på et projekt, der gennemføres over 4 måneder, hvor deltagerne i en 
planlagt proces arbejder med certificering af et aftalt antal kurser. Der aftales en individuel plan for hver 
deltager, men vi sigter mod, at alle tilmeldte e-læringsforløb er certificeret senest 1. april 2020. I 
perioden indtil delprojektets afslutning vil der blive afholdt to inspirations- og erfaringsudvekslingsdage 
for alle deltagerne. Den nærmere plan for dette udsendes omkring 1. november 2019. Certifikatet koster 
kr. 3.500 pr. kursus incl. dialogproces (ved mere end 10 er der tale om konceptcertificering – se mere 
her). 

http://evidencenterinfo.dk/certificering-af-e-laeringsforlob/
https://avenquest.ventures.dk/skema.htm?ID=id141454705633097&Skole=adv
http://evidencenterinfo.dk/certificering-af-e-laeringsforlob/koncepter/
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