
Общ преглед на дейността
Дейността илюстрира основните предимства и ограничения на различните видове учебна
среда – лице в лице, онлайн и смесено, и чертае някои мерки как да се компенсират
ограниченията.
 

Цели на дейността
Цел 1: Да се очертаят основните предимства на различните видове среди за обучение – лице
в лице, онлайн и смесени.
Цел 2: Да се очертаят основните ограничения на различните видове среди за обучение–
лице в лице, онлайн и смесени.
Цел 3: Да начертаете някои мерки как да компенсирате най-важните ограничения за всеки
тип учебна среда .
 

Какви са стъпките за изврършване на дейността?

1. Вземете приложение „Източник 1“

2. За всяка учебна среда се опитайте да напишете поне 2 предимства и 2 ограничения. Когато

отразявате втората и третата колона, вземете предвид всички аспекти на цикъла на

обучение – проектиране на обучението/урока, планиране на процеса, подготовка на

материали, вашето самообучение и подготовка, определяне на методите и инструментите,

които ще използвате, необходимо оборудване и материали, взаимодействие с обучаемите,

оценка на обучението/урока и др.

3. В последната колона за всяко ограничение се опитайте да помислите за поне една мярка

за компенсиране, така че да не повлияе на вашата сесия.

Адаптации за определени групи

Заниманието е подходящо за ученици с физически и слухови увреждания. 

Ако има учащи със зрителни увреждания, преподавателят може да прочете на глас

заглавията на колоните.

Оценка на дейността
Оценката може да се извърши чрез инструмента „Happy Faces“ или  чрез партньорска проверка.

Материали
Ще са необходими следните материали:
• Приложение „Ресурс 1“
• Химикалки, лепящи бележки и тиксо (за сесии лице в лице) или подходящ софтуер за
 сътрудничество (за онлайн сесия)

Други източници
Не са необходими допълнителни източници.
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