IKT Rīki

Parādīts šajā nodaļā IKT rīku var būt avots un iedvesma visiem cilvēkiem, kas strādā ar
grupu, ne tikai pasniedzējiem, bet viņiem tas ir galvenokārt paredzēts šo publikāciju.
Ir liels skaits viegli pieejamā un lietotājam draudzīgu tiešsaistes rīkus, kas pieejami un
gatavi lietošanai. Neliela izvēle tāds ir iesniegts šajā daļā, tai skaitā:
• rīki aktīvi strādāt ar pieaugušajiem pa e-vidē
• viegli pieejami tiešsaistes rīki izveidei viktorīnas vai apsekojumiem
• kā arī tiešsaistes rīkus, ko izmanto, lai prezentēt izglītības saturu

Savu dalībnieku E‐iesaistīšana
Pieaugušo treneri ir ļoti svarīgi strādāt tieši ar dalībniekiem apmācību, saņemt viņiem iesaistīties
uzdevumos vai savākt savas idejas. Jau dažādas programmas un instrumentus, kas palīdz
treneriem veidot aktīvāku apmācību, sākot no otrās dzīves vidē (sava veida virtuālo pasauli
izveidoto izglītības mērķim) nekā virtuālās tāfeles uz tiešsaistes klasēs ir pieejams un viegli. Šie
instrumenti ir paredzēti ne tikai at- vilcējspēkiem aktivitātēm, bet stiprināšana izglītības procesā.

Padlet

Padlet ir virtuālo tāfeli vai "biļetenā" valde, paredzēts sadarbībai starp pasniedzēju un dalībnieku
apmācību. Tas ir slēgts, drošu tiešsaistes vietu, kur treneris un dalībnieki varētu strādāt kopā, dalīties
materiāls vai pārdomāt uzdevumiem. Šis rīks ļauj lietotājam, lai izveidotu slēpto sienas izmantojot
pielāgotu URL. Izmantojot Padlet pirmo reizi treneris sākas ar tukšu sienu, ko var pielāgot. Funkcijas ietver
velkot un nometot dokumentus, attēlus un PDF ir no darbvirsmas uz sienas. Tās iespējams arī kopēt un
ielīmēt saites uz video vai tīmekļa vietnes, kā arī izmantot datora kameru, lai uzņemtu attēlu un
augšupielādēt to. Turklāt komentārus var vienkārši drukāti uz kuģa. Treneris var mēreni vai noņemt amatus
un pārvaldīt savu dēlis (‐s) 24 stundas diennaktī. Tas ir padara to ideāls instruments, lai strādātu ar
audzēkņiem uz vienu uzdevumu vai projekta gaitā ilgāku laiku arī šajā mācību telpā, kā arī pa attālumu.

www.padlet .com

Webinars
Vēl viena iespēja aktīvi piedaloties izglītojamiem ir web‐konferences. Termins webkonference ir
plaši lietots. Vienkārši runājot, webkonference ir tiešsaistē izglītības prezentācija, kuras laikā
piedalās skatītāji, kuri var uzdot jautājumus un dot komentārus. Tomēr, pieauguso skolotājs nolēm
par cik daudz izglītojamo var būt aktīvi iesaistīti webkonferencē. Atkarībā no lietotas platformas,
mijiedarbība starp webkonferences dalibniekiem var but vairākas iespējās.
Dažādas programmas ir pieejama jau tagad. Lai izmantotu visas funkcijas ir bieži nepieciešama
maksā versija. Tomēr platformu lielākā daļa piedāvā arī bezmaksas versiju ar ierobežotām
iespējam! Piemērs:

www.clickmeeting.com
www.anymeeting.com
www.gotomeeting.com/webinar

SOCIĀLIE MĒDIJI
Sociālo mediju ir liels potenciāls pieaugušo izglītībā. Daudzi pieaugušie uztver sociālo mediju kā avotu up‐
to‐jaunāko informāciju par draugiem un pasaulē, bet dažiem tas ir saziņas līdzeklis, pašreklāmai un lepojas
par savu sasniegumu. Šādu potenciālu var efektīvi izmantot apmācībā. Tas ļauj mums pagarināt mācību
procesu ārpus klasē un iemācīties lietas, par kurām nebija pietiekami daudz laika ar apmācību laikā.
Facebook (www. Facebook.com) ir viens no populārākajiem
sociālo mediju. Šīs vietnes iespējas ir pieejama pēc vienkāršas
reģistrācijas. Facebook var ievietot komentārus, saites,
fotogrāfijas, filmas un
citus failus. Protams, var arī komentēt rakstīja satura un materiālu. Tāpat ir vērts izmantot šo vietni, kā sava
veida motivētājs, nosakot datumus up‐nāk notikumiem. Turklāt, šis rīks var izmantot, lai atpazītu mērķa
grupu

vai

diagnozi

vajadzībām

caur

norīkošanu

aptaujas

vai

veidojot

diskusiju.

Būtu grūti palaist mācību procesu uz tā saukto laika jo milzīgs daudzums jauna satura šķiet tik ātri, ka tas
padara neiespējamu ievērot tēmu. Iespēja izveidot un vadīt grupu, būtu jāizmanto, lai e‐mācīšanās procesā.
Ir vērts ņemt vērā līmeni, vēlmi, lai dalītos zināšanās un pieredzē par mācību procesu, izvēloties sadarbības
formu. Mēs varam izvēlēties saskaņu starp tā saucamo:
• PUBLIC GROUP kuras locekļi un to darbības ietekme ir pieejami ikvienam,
• SLĒGTS GROUP, kas ir redzams visiem, bet tikai šīs grupas locekļiem var piedalīties grupas darbību,
• SECRET GROUP, ko var redzēt tikai tiem cilvēkiem, kuri bija uzaicināti. Tas palielina drošības sajūtu un
vēlmi dalīties pieredzē
Lietojot šo rīku darbam vai privātiem mērķiem vajadzētu zināt, ka visas autora tiesības uz rakstiskiem
materiāliem tiek nodoti vietā brīdī reģistrāciju.
Rezumējot, pašreizējie sociālie mediji pagarināt notiekošos procesus reālajā dzīvē, un var atbalstīt mācību
procesu. Tomēr, tā ir jāizmanto pārdomāti. Pirms aicinot biedrus no mūsu apmācības piedalīties dažos
pasākumos jautājumi par darba sociāliem ele‐ mediju jāizskaidro.
Ir vērts atcerēties, ka katra grupa ir nepieciešama personu, kas tiks veiktas. Grupas bez moderatoriem ļoti
ātri kļūst neaktīvi.Obligātie uzdevumi persona palēninās grupas:
• noteikt savus principus un mērķi
• jaunus cilvēkus sveiciens.
• reakcijas (līdz vairākām stundām) uz informāciju un dokumentiem publicēta
• uzsākt diskusiju, uzdodot jautājumus
• rūpējas ievērot autortiesības
Piemērs un iedvesma, kurus interesē, izmantojot Facebook izglītojošiem mērķiem un izveidot interešu
grupu ir Polijas grupa "treneris treneris kā Tra‐ eksaminētājs". Grupa tika dibināta kā slēgtā grupā, un ir
vairāk nekā 10.000 dalībnieku.

Topics posted posts are very different, but related to adult education. Examples:
‐ saites uz resursiem, rakstus
‐ jautājumi par padomu, kādi instrumenti, lai izmantotu, kā izmantot uzdevumu
‐ jautājumi par viedokļiem par produktiem, ko piedāvā pieaugušo pasniedzējiem
Sanāksmes "virtuālo" bija tik interesanti, lai cilvēki, kas iesaistīti dalībniekus un organizēt tīklu pieaugušo
treneriem un instruktoriem, kuri tiekas reālajā pasaulē, lai sha‐ atkārtotu zināšanas un mācīties vienam no
otra, cita starpā, efektīvas metodes, kas strādā ar pieaugušajiem apmācību.
https: //www.facebook.comgroups/trenertrenerowi

Instrumenti, lai izveidotu tiešsaistes viktorīnas, aptaujas vai
diskusiju
Socrative and Kahoot
Socrative, galvenokārt izmanto formālās izglītības, ir smart
studentu reaģēšanas sistēma, kas dod skolotājiem iesaistīties
savas

klases,

izmantojot

virkni

izglītības

spēles

un

vingrinājumus, izmantojot smartphones un tabletes. Progr ir
ļoti vienkāršs un veikt tikai sekundes, lai slodze un palaist.
Skolotāji kontrolēt jautājumus un spēles par savu klēpjdatoru,
bet studenti reaģēt un mijiedarboties ar savu smartphones,
tabletes vai klēpjdatoru. To var palaist kā lietotne mobilajām
ierīcēm vai jebkuru pārlūku.

Kahoot ir bezmaksas spēle balstīta mācīšanās platforma desi‐
gned būt accesable lai mācību telpas un citiem mācību vidē. Tas
ir ļoti vienkārši izmantot, piedāvā daudz jau pieejamo saturu un
viktorīnas.
Treneris var izveidot jebkuru jautājumu kopumu ar iespējamām atbildēm, no kuriem izvēlēties. Jautājumi
var attiekties uz pārbaudīt domēna zināšanas, cerības vai saglabātas jautājumus pabeidzot daļu lekciju

Jautājumi tiek parādīti uz displēja un iesaistītie cilvēki ir atbildīgi, izmantojot savus viedtālruņus
vai tableti datorus. Pārbaude precizitāti un ātrumu atbildēšanas tiek darīts regulāri, rezultāti tiek
parādīti uz kuģa.
"Kahoot" lietošana paaugstina enerģijas līmeni grupā.
Noderīgas saites:

www.socrati ve.com
www.getkahoot.com
www.t hat quiz.org
www.goconqr.com/en /quiz -maker
www.polleverywhere.com
www.t estm oz.com
www.g nowl edge.com
www.onli ne quizcreator.com

Dari pats! Prezentāciju instrumenti
Ļoti bieži laikā vai beigās, apmācības treneri iesaka dažus ku‐ posma materiāli, publikācijas un
tīmekļa vietnes. Dažkārt (kā gadījumā ar metodi "Pagriezts klasē", ko mēs samēra folowed
nodaļā), dalībnieki ar tiem iepazīties pirms semināra.
Ir vērts palielināt pievilcību šādu materiālu. Turpmāk sekcija ir saraksts ar dažiem lietderīgi
instrumenti, ar kuru iepazīstināja materiāliem tonim varbūtēji interesantāku dalībniekiem.

Symbaloo
Ļoti labs līdzeklis, lai vizualizētu interneta saites, nevis vienkārši uzskaitot tos kā galda ir
Symbaloo. Tas ir mākonis balstītas programma, kas ļauj lietotājiem organizēt un kategorizēt
interneta saites formā pogām

Symbaloo darbojas no interneta pārlūku, un to var konfigurēt kā mājaslapu, kas ļauj lietotājiem
izveidot personalizētu virtuālo darbvirsmu pieejams no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu.
Izmantojot Symbaloo, jūs varat lūgt dalībniekus savas mācības, lai izskatītu konkrētus materiālus
saistītas kā pogas, do viktorīna, skatīties YouTube lekciju un sniegt papildu materiālus atraktīvā
veidā.

www.symbaloo.com

Weebly
Weebly ir bezmaksas tiešsaistes tīmekļa radītājs, izmantojot vienkāršu widget vietne celtnieks, kas
darbojas tīmekļa pārlūku. Visi vietnes elementi ir drag‐and‐drop balstītas un ļoti viegli izmantot.
Turklāt, tas automātiski ģenerē mobilo versiju katru mājas lapā. Uzglabāšana ir neierobežots, bet
pakalpojums ierobežo individuālo failu izmērus. Android un iPhone apps ir pieejami, kas ļauj
lietotājiem kontrolēt savu mājas satiksmes statistiku, atjaunināt blog posts un atbildēt uz
komentāriem. Izmantojot šo rīku, jūs varat padarīt savu tiešsaistes mācību satura atkal pievilcīgāku.
Ar šo rīku jūs varat ne tikai saistīt failus un video, bet faktiski augšupielādēt tos uz jūsu pašu radīts
lapā.
Tā ir arī laba ideja, lai apvienotu dažādus instrumentus šeit iesniegti. Centieties, lai izveidotu lapu ar
Weebly un pievienot kolekcija saites ar testiem un viktorīnas lieto Symbaloo!

Moodle
Lielisks veids, kā organizēt un nodrošināt mācību satura internetā ir Moodle. Moodle ir bezmaksas
un atvērtā pirmkoda programmatūras mācīšanās vadības sistēma izstrādāta pedagoģiskajiem
principiem. Tas lielā mērā izmanto jauktās mācīšanās, tālmācību un Pagriezts klasē pieeju. Moodle
nozīmē "moduļu objektorientētā dinamiskā mācību vidi". Tas ļauj mācību vidi paplašinot un šūšanas
un to izmanto daudzi universitātes.
Izmantojot moodle pasniedzējus var sniegt visa veida materiālu, mācību programmas un pat
novērtēšanas dalībniekiem savu treniņu.

