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ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ

Три инструмента за планиране на уроци
Три лесни и безплатни онлайн инструмента, с които можем да планираме уроците
си онлайн. Поддържат кирилица при писане, макар инструментите им да са на
английски език, са много интуитивни и лесни за работа. Ето накратко за тях:

1. Learning designer
е набор от инструменти, които ни позволяват да си съставим ефективен учебен
план като регламентираме всички подробности на нашия дизайн на урока,
включително различните учебни дейности, които сме предвидили, да изберем,
вида им, да ги планираме по време, брой на включените в тях ученици, учебни
ресурси към всяка дейност, ролята на учителя и др. Когато планът ни е готов,
платформата ни генерира диаграма, според която можем да преценим кои са
слабите страни на дизайна на урока и да подобрим. Планът може да се споделя
чрез линк или да се трансформира в документ за разпечатване на хартиен
носител.

2.Lesson paths
посредством инструментите му можем да планираме, подредим и опишем учебно
съдържание под формата на статии, документи, хипер връзки, въпросници, така че
да набележим пътя на урочните дейности на нашите ученици или да подпомогнем
домашната им работа посредством изготвен от нас план на действия. Споделя се
с линк, лично или публично, може да се 'ембедне' в сайт.

3. Symbaloo lesson Plans
Нов инструмент на сайта Symbaloo, специално за създаване на учебни планове. В
новата платформа, освен че може да се подрежда учебно съдържание, то може то
да се класифицира и описва от учителя в зависимост целите и дейностите на
урока, да се дават инструкции и получава обратна връзка от учениците като се
добавят въпросници и се следи напредъка на учениците в реално време. Още
платформата стимулира споделянето на учебни планове между учители, така че
учителите да могат да персонализират такива на свои колеги и да ги променят
според специфични нужди на техните уроци. Споделя се публично посредством
линк, ембед код и социални медии.
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