
Оценка на дейността 

 Урок. План на урока 

 Общ преглед на дейността

 

Цели на дейността

Оценката може да се извърши чрез партньорска проверка или обратна
връзка от обучителя.

Тази дейност ще ви позволи да видите предимствата от използването
на цифрови инструменти за оценка, както и от комбинирането им с
традиционните. Ще ви помогне да решите кое е по-удобно за вас и
вашите обучаеми, за да направите ученето по-интерактивно,
ангажиращо и вълнуващо.

Цел 1: Да се опишат основните предимства на различните видове методи
за оценяване – традиционни и дигитални.
Цел 2: Да се опишат основните предимства на различните видове методи
за оценка.
Цел 3: Да се очертаят някои мерки за компенсиране на ограниченията

Извадете “Приложение 1”

Какви са стъпките за извръшване на дейността?
 

1.
   2. За всеки метод за оценка се опитайте да напишете поне 2 предимства
и 2 ограничения. Когато анализирате 2-ра и 3-та колона, помислете кои са
вашите обучаеми, от какво се вълнуват, каква е тяхната възрастова група,
запознати ли са с дигиталните инструменти, дали ще им е интересно, каква
е същността на обучението/урока, дали намирате за лесно използването
на такива инструменти, как те биха подобрили/влошили учебния процес?
   3. В последната колона за всяко от ограниченията, които споменахте,
дайте предложение как да го компенсирате, така че да не пречи на
учебния процес, а да го подобри.

Необходими материали
Ще бъдат необходими следните материали:
“Приложение 1”
·Химикалки, листчета и тиксо (за срещите лице в лице) или подходящ
софтуер за сътрудничество (за онлайн среда).
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Вид на
метода за

оценка
Предимства Ограничения

Мерки как да
се

компенсират
ограниченията

Само
традиционни
инструменти

 

   

Само
дигитални

инструменти
   

Комбинация
от

традиционни
и дигитални
инструменти

   

  “Приложение 1”
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