
Стълбовете на една успешна среда за смесено обучение

Какво прави един урок успешен?

Успешният урок отговаря на целите на вашия курс и на
нуждите на вашата целева група(и).

Възможно е да няма „едно решение за всички“, когато става въпрос за
адаптиране на вашите уроци за смесен формат на обучение, защото
решенията са толкова индивидуални, колкото сте вие и вашите обучаеми.
Както и да е, ето някои въпроси, които могат да ви помогнат да вземете 
 предвид важни фактори. Има четири стълба, които са от съществено значение
за създаването на учебна среда, в която всеки може да се развива. Това са:
Съдържание: трябва да е актуално и ангажиращо
Методи: трябва да са взаимодействащи
Целеви групи: техните нужди и умения трябва да бъдат известни на обучителя
Отношение: обучителите трябва да имат желание да разсъждават и да учат
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Моето съдържание актуално ли е?
Знам ли текущите развития в областта, която преподавам?
Използвам ли различни медии, за да съм информиран?
Използвам ли актуални източници?
Имам ли медийната компетентност да идентифицирам валидни и
невалидни източници?

Въпроси за размисъл по отношение на стълб 1:
Съдържание

Въпроси за размисъл по отношение на стълб 2:
Методи

Запознат ли съм с новите методики/подходи на преподаване?
Знам ли за технологичното развитие? Полезни ли са за моите уроци?

видео уроци
инструменти за викторини
инструменти за събиране на мисли/мнения
виртуална реалност (виртуални класни стаи)

Примери:
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Наясно ли съм с нуждите на моите целеви групи?

Необходима е гъвкавост (някои хора може да се наложи да
работят/учат според собствения си график)
Обучителни затруднения/увреждания
Езикът на преподаване не е техният първи език
Липса на цифрови умения
Липса на инструменти (като компютър, слушалки, ...)
Липса на мотивация

Казаха ли ми? (Дали реагирах подкрепящо?)
Как могат хората да ми говорят за трудности? (Анонимността е
важна опция!)

Примери за обстоятелства, които могат да попречат на успеха

Как разбрах за тези нужди?

Имам ли желание да се образовам допълнително?

Желая ли да намеря нови начини за преподаване? Къде мога да
намеря потенциално ново учебно съдържание?

Има ли налични групи/платформи/асоциации, където мога редовно
да обменям информация с други обучители на възрастни относно
гореспоменатите проблеми?

Въпроси за размисъл по отношение на стълб 3:
Целеви групи

Въпроси за размисъл по отношение на стълб 4:
Отношение на обучителите


