Jó gyakorlatok, alkalmazások digitális eszközökön

Szinte minden tantárgy oktatásánál bevethető az Actionbound nevű alkalmazás, mellyel egy
játékos digitális tanulási „körutat/ cselekvéssorozatot” (ún. Bound-ot) lehet előállítani
programozási ismeretek nélkül is.
A Bound-ok kvízkérdéseket, kreatív fotós vagy videós
feladatokat, QR-kódokat, tájékoztató szövegeket és számos
további elemet tartalmaznak. A pedagógusok így egyszerűen
tudnak interaktív tanulási élményt nyújtani, sőt ezt akár
közösen a tanulókkal is megtehetik. Önálló tanulásra készteti a
diákokat, hiszen saját maguknak kell elkészíteniük az új
anyaghoz kapcsolódó feladatokat, valamint erősödik a
motivációjuk is a játék és a pontszerzés lehetősége által egy
adott témával kapcsolatban. A játékos út során különböző
kompetenciák is fejlődnek, mint a kreativitás, a digitális és a
szociális kompetencia.
Az útvonalakat a Bound-creatorral lehet elkészíteni
számítógépen, tableten vagy okostelefonnal, azonban csak a
két utóbbin lehet játszani (off-line is).
https://en.actionbound.com/

Az AnswerGarden egy minimalista valós idejű visszajelzési eszköz, egyszerű és hatékony
módja annak, hogy pl. az osztályteremben rövid és azonnali visszajelzést kapjunk egy
csoporttól. A tanárok használhatják pl. egy osztály tudásszintjének megállapítására egy
bizonyos témában.
Amint megosztunk egy kérdést a csoporttal (link által vagy QR kóddal) pl. egy közösségi
oldalon, rögtön jönnek a válaszok a diákoktól akár saját választ megfogalmazva, akár
rákattintással, meglévő válaszok közül kiválasztva.
Melyek a jó kérdések vagy témák az AnswerGardenben? Nyitottak, melyekre egyszavas
válaszok adhatók, és amelyekre egy válaszoló többször is válaszolhat. (Pl. „Nevezze meg a
hős minél több tulajdonságát!)
https://answergarden.ch/

SchoolFox – All -In -One –App

Egy alkalmazás tanárok, szülők és tanulók számára, a közöttük lévő
kommunikáció megkönnyítésére. A tanárok üzenetekben,
fényképeken és mellékletekben küldik el az osztályhíreket a
szülőknek. A szülők egy kattintással visszaigazolják az átvételt, az
aláírás-listát a tanár tekinti meg, aki könnyedén megtalálja az „eltűnt”
szülőket.
A címzettek lefordíthatják a szövegeket 40 nyelvre, ha szükséges,
vagy meghívhatnak társfelhasználókat, például családtagokat is.
Az oktatási szektor igényeihez igazított innovatív funkcióival a
SchoolFox elősegíti a csapatmunkát és megszünteti a nyelvi
akadályokat a tanárok és a szülők között, miközben időt takarít
meg, és megszünteti a papírpazarlást.
Az alkalmazás 25 nyelven elérhető, szép és modern megjelenésű
felülettel rendelkezik, amely könnyen használható.

A Wakelet egy ingyenes felület, amely tartalmak létrehozását és rendszerezését teszi lehetővé
mentés és megosztás céljából. Videókat, cikkeket, képeket, tweeteket, linkeket lehet
rámenteni, vagy akár saját szöveget is hozzáadni.
A gyűjteményeket privátan is lehet tartani, vagy megosztani őket a világgal, illetve be lehet
ágyazni bármely blogba vagy webhelyre.

… és egy koncentrációs gyakorlat
Tanóra elején, vagy ha fáradtnak látjuk a diákokat.
Szemben állnak egymással a párok, kezeiket tenyérrel egymás felé mellmagasságban
felemelve. Váltogatva ökölbe zárják egyik vagy másik vagy mindkét kezüket. Figyelni kell,
és megérinteni a partner ökölbe zárt kezét/ kezeit.

