Landsdækkende online kompetenceudviklingstilbud – forår 2019
Nu kommer efterfølgeren til Lær Amok - i 2017 var 1500 biblioteksansatte tilmeldt!
Centralbibliotekernes ambassadørnetværk har i hele 2019 særligt fokus på betjening af studerende. Vi
tilbyder derfor her i foråret et online kompetenceudviklingstilbud med titlen ”Boost din betjening af
studerende”. Det er en prototype på en ny type e-læring. Og adskiller sig på flere måder fra de velkendte
Lær Amok forløb.
Alle kan deltage i ”Boost din betjening af studerende”, men målgruppen er primært personale, der betjener
studerende på folkebibliotekerne – hvilket afspejles i indholdet:
 Refleksion om bibliotekarens rolle i forhold til at vejlede
 Viden om de studerendes barrierer i forhold til informationssøgning
 Kendskab til udvalgte digitale ressourcer, primært gratis kilder, som indeholder primærkilder
 Blive bedre til at vejlede de studerende omkring valg og søgning af primærkilder
 Gratis primærkilder på nettet – hvordan søges på Google
 Struktureret søgning i specifikke kilderessourcer
Samtlige deltagere har mulighed for at konkurrere om et par lækre hovedtelefoner, som vinderen kan
anvende i forbindelse med deltagelse i kommende webinarer og e-læring. Der vil yderligere blive trukket
lod om et antal chokoladepræmier. Betingelsen for at deltage i konkurrencen er, at man inden for den
givne tidsfrist besvarer evalueringen og oplyser sin mailadresse.
Man deltager ved egen PC og på et valgfrit tidspunkt. Det forventede tidsforbrug er ca. 75 minutter. Det er
muligt at holde pause undervejs.
Forhåbentlig vil ”Boost din betjening” være med til at sætte mere fokus på bibliotekarens rolle i forhold til
betjeningen af de studerende i dagligdagen på biblioteket, og hvordan vi bedst muligt får sat de digitale
tilbud i spil i forhold til netop denne målgruppe.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Tidsplan:
Tilmelding via centralbibliotek.dk her: https://centralbibliotek.dk/e-l%C3%A6ring-mtilmelding/el%C3%A6ringsforl%C3%B8bet-boost-din-betjening
Opstart fra den 25. marts. Tilmeldte deltagere får tilsendt et link til forløbet.
Afslutning den 17. april: Sidste frist for at gennemføre og evaluere forløbet.
Man har altså 3½ uger til at gennemføre og evaluere.
Herefter trækkes lod blandt evalueringerne
Spørgsmål kan rettes til Rosa Andersen ra@gentofte.dk
Venlig hilsen

Ambassadørnetværket

