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Lektorjakobsen.no på Nordstrand
videreutvikler nettbasert undervisning
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Undervisning på nett har tatt av i USA.
Mer enn 2 millioner mennesker har ifølge Aftenposten meldt seg på nettkurs
fra toppuniversiteter som Harvard. Flere
norske universitet og høgskoler har også
begynt å interessere seg for dette.
Lektorjakobsen.no sitt satsningsområde
er nettbaserte kurs og hjelpeundervisning for privatister og elever i videregå-

ende skole, hvor det er et enormt behov
for denne type undervisning, sier Magnus Jakobsen.

Undervisningsmetoden

I dag viser lektorjakobsen.no inntil
1.900 videoer pr. dag. Dette dekker fire
matematikkurs. 1P, 1T, 2P og 2PY. Det
totale pensum dekkes av mer enn 1.500
videoer hvor alt er bokuavhengig. Jakobsen beskriver prosessen slik:
- Undervisningen går i fire trinn.

Det er fullt mulig å løse en oppgave på trikken eller når ventetiden blir litt lang.
Nettsiden er nemlig tilgjengelig på alle nettplattformer, sier Stine Braaten.

Sparing er
nedskrytt!
Vi har alle våre
små, og litt større
drømmer. Det er
kun snakk om å
legge litt til siden, nesten uten at
du merker det. Og vips, så er
drømmen blitt til virkelighet.

Ring eller send SPARING til 07040,
eller besøk oss i Langbølgen 7
på Lambertseter

Bank. Bolig. Og deg.

Eleven/privatisten ser filmer hjemme
eller utenfor klasserommet etter en læringssti som er gitt av lektorjakobsen.no.
Undervisning – oppgaveløsning – innlevering – eksamensoppgaver. Med dette
opplegget er jeg først i Norge, hevder
Jakobsen. Alle filmene er også ført med
penn og papir, et format eleven virkelig
trives med.

Norges største leksestasjon

Opplegget mitt er et fullstendig
MOOC-program, som i USA og i
tillegg utvider jeg med omvendt undervisning slik at elevene har tilgang på
lærer i et klasseromsmiljø (ikke bare en
virtuell) for lekser og ytterligere eksamenshjelp.
Denne lærerstøtten bør foregå på
kveldstid. Først gjennom online/telefon,
men også ved personlig fremmøte. Det
siste nødvendiggjør egnede lokaler på
omtrentlig 20 til 30 kvadratmeter, som
jeg ikke har for øyeblikket. Det ideelle
ville være lokaler i tilknytning til en av
de videregående skolene i bydelen eller
et næringslokale, mener lektoren som
understreker at denne tjenesten selvfølgelig skal være gratis og han vil selv
være tilgjengelig 20 timer i uka. Derfor
trenger jeg å komme i kontakt med de
rette velgjørere som sitter på slike lokaler,
kommenterer han videre.

Videre planer

I dag er nettsiden etablert og går inn
i sitt 3. år. Det 2. året ble alle kursene
testet opp mot elever og privatister med
meget gode resultater. 1. juli kommer
enda mer fagstoff og alt blir fritt tilgjengelig med lærerstøtte for et gebyr på kr.
198,- per år. Videre og fra og med neste
års skolestart, altså høsten 2015, skal
23/ 5 –regelfagene være på plass.

Kjempebesparelser

Denne undervisningsmodellen vil
gi store besparelser. Enkeltfag som
nettstudier og uten lærerstøtte på privatistskoler koster 5.000 kroner. 23/
5 –regelfagene har en startpris på minst
30.000 kroner. Med min pris på 198
kroner per år for alle fag går jeg ikke til
krig mot privatistskolene, presiserer lektoren -men jeg uttrykker kun et genuint
ønske om å gjøre undervisning enklere,
rimeligere og bedre!

Sosiale medier

Facebook er en naturlig del av en undervisningshverdag og her skal jeg bli best
i klassen. Om ikke så lenge blir jeg en
av de virkelige fremtredende skolene i
landet –og dette skal jeg gjøre sammen
med elever og privatister, avslutter en
entusiastisk lektor Magnus Jakobsen.

Galskap bak rattet

Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon
mens de kjører, viser en fersk undersøkelse utført av Respons
Analyse for magasinet Motor. I trafikken er det dessverre dagligdags å bryte lover og regler som setter andres liv i fare.

Når du som sjåfør bruker mobilen mens du kjører, kan det hende at du ”legger på
røret” før du aner.

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor.
Møteulykkene økte fra 14 632 i 2012
til 16 463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte
fra 44 332 til 48 444. Også ulykker der
bare én bil var innblandet økte også.
Mobiltelefonen er trolig den viktigste
uoppmerksomhetsskaperen bak rattet,
noe som igjen er den direkte årsaken til
mange av disse ulykkene.
- Det er forferdelig at så mange setter
seg selv og andre i fare når de kjører bil.
Én ting er at man bryter loven, men det
som er det verste er den totale mangel
på risikoforståelse, sier Inger Elisabeth
Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I tillegg til at folk under 44 år er
verstingene i å bruke mobilen ulovlig
når de kjører bil, er det også de yngre
sjåførene som er minst redde for straff
eller muligheten for å bli tatt. Nesten
halvparten av undersøkelsens deltakere
under 34 år, svarer at politiets bøtemuligheter betyr lite for bruken av mobil.
- Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi
skal få bukt med dette problemet, men
det munner ut i holdninger. Man må
ha respekt for det å kjøre bil. Lesing av
SMS, oppdatering av Facebook-status
og andre distraksjoner, viser mangel på
denne respekten. Og det er livsfarlig,
mener Sagedal.

