
От аналогови към цифрови решения

Работа с документи в смесен курс

Преподавателят трябва да намери начини да „дигитализира“ документите,
когато адаптира съществуващ курс, насочен към преподаване лице в лице,
Разгледайте някои от потенциалните решения:
Онлайн източниците вече са цифрови, но лесно ли са достъпни? Мислили ли
сте да ги съхранявате (или връзки към тях) в споделена онлайн папка като
Google Drive или Dropbox?
Хартиените документи са прекрасни на допир, но не са от полза за вашия
онлайн обучаем. За да изпратите сканирани документи, защо не използвате
„Adobe Scan“, безплатно приложение на вашия телефон или таблет, което
сканира и ви позволява да редактирате и споделяте сканираното за секунди.
За да показвате документи по време на урок, изберете „камера за документи“ –
евтино и лесно за използване настолно устройство.
Учебните обекти вероятно са най-трудните за показване на екраните на
вашите ученици. В този случай камерите за 3D картографиране могат да
помогнат, но обикновено са придружени със специализиран софтуер и  могат
да бъдат скъпи. Много бавно „видео от смартфон“ и някой, който се занимава с
него, може да бъде приемлива евтина алтернатива.
 

Отминаха и се забравиха времената, когато посещаването на
курс се свеждаше до слушане на лекция и водене на бележки.
Доказано е, че обучението, базирано на проекти, семинарите и
работата с източници и документи поддържат интереса на
обучаемите, като същевременно използват сценарии от реалния
живот.

Онлайн източници: видеоклипове, статии, бази данни...
Хартиени документи: разпечатки, карти, изображения и текстове в книги,
схеми...
Учебни обекти, използвани в науката, технологиите, ролевите игри...

Обмислете отново гореспоменатите видове документи
и помислете как можете да ги използвате в смесен
курс. Някои от документите са аналогови (обектът е
разположен на едно място) и е необходимо вашите
ученици да работят с тях по цифров начин (да могат да
виждат и манипулират документа на екрана на
устройството).
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За какъв вид документи става въпрос?

Предизвикателства пред смесените курсове


