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Virtuella konferenser
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Vad skiljer ett webinarium från
en virtuell konferens (vad är
essensen i en virtuell
konferens)?
En virtuell konferens är en större enhet som
bl a kan innehålla webinariedelar. Essensen
i VK är väl att man bygger in de andra
delarna som ﬁnns i fysisk konferens, dvs
snacket mellan sessioner, mötena i mindre
grupper

😊

distanskursers utformning
Lärande
utifrån perspektiven kreativitet och motivation och hur det kan
stödjas av fysiska miljöer

Distanskurser - möjligheter och utmaningar
Blandad läromiljön i utbildning
Fokus på hur man kan engagera studenter som deltar från
distans och "face-to-face" båda synkad och asynkad. Bestpractice.

En virtuell konferens
är större, liknar fysiska konferenser (med parallella sessioner
osv).
Svårare men viktigt at inkludera informella moment.

Skillnader
Ett eller era webbinarium kan ingå i en virtuell konferens, men
en virtuell konferens är en större enhet som innehåller era
delar som ska hänga ihop och fungera i ett öde.
Ett webbinarium har även kanske oftare en mindre målgrupp
som enskild händelse än en virtuell konferens - dock inte alltid.

En virtuell konferens bör ha en rumslighet och deltagarna måste
känna närvaro av de som deltar.

Vad är din fråga till oss?
Intresse-skapande
Hur kan vi öka intresset för att anordna virtuella konferenser?

Storlek
Hur många är det lämpligt att ha i ett break-out room?

Internationellt
Erfarenheter av att ha konferenser med personer från olika
tidszoner?

Kommande inspirationsutbildningar?

Vad skulle du tycka vore kul att
anordna en virtuell konferens
om?

Planerar ITHU några inspirationsutbildningar med
funktionaliteter (polls, break out rooms, olika typer av rum etc)
för de som själva skulle vilja anordna en virtuell konferens?

Har ni supportpersonal
Öppna kurser, lärresurser
Vad nns, vad görs, ev. samarbeten, internationella utblickar,
plattformar

som bara jobbar med att xa ev- problem, eller är det upp till
moderatorn att ta hand om störningar av olika slag?

Fortbildning

T.ex. alla verktyg ni använder här idag, och hur ni hanterar oss.
Skulle behövs lite fortbildningsdagar för de som "kör" i zoom?
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