КОЛЕГИ,
Моля, периодично следете съобщенията в Школо
В понеделник или вторник ще има уебинар, как се работи в Модул "Комуникации"
Ще има съобщение в Школо в колко часа ще бъде уебинара, за да разберем как се
работи с "тяхната" платформа. Не е необходимо да се регистрирате в
classroom.google.com
Писмо от SHKOLO
Здравейте!
Във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19 на
територията на страната и последвалата от това невъзможност на училищата да
провеждат присъствения занятия, екипът на ШКОЛО постоянно получава запитвания
относно възможностите на платформата за дистанционна форма на обучение.
По-долу описваме функционалностите, които могат да се ползват за тази цел.
Модул "Комуникация"
В платформата Школо са регистрирани близо 1 млн. потребители. От тях 50 000
учители и 950 000 ученици и родители, които ежедневно ползват платформата през
уеб браузър или мобилно приложение. Комуникацията с тях е възможно да се случи
моментално посредством модул "Комуникация".
Модул "Учебни материали"
Модулът позволява споделянето на учебен материал (урок, домашно задание,
упражнение и т.н.) с определена група потребители (напр. вашите ученици). В
платформата вече има качени 7000 учебни ресурса, като над 4000 от тях са публично
достъпни.
Демо на модул "Учебни материали" и "Комуникация"
Модул "Тестове"
Модулът позволява създаване на упражнителни или изпитни тестове. При изпитния
тест има определен прозорец от време, в който учениците имат възможност да
попълнят теста (напр. 90 мин). След като изтече въпросният период учениците вече
може да видят отговорите и да разберат как са се справили. Оценяването на тестовите
работи на учениците може да се случи в автоматичен или полуавтоматичен режим.
Към момента в платформата са създадени над 1000 теста.
Демо на модул "Тестове"
Запис на видеоурок
В допълнение към всичко останало учителите могат да записват видеоуроци
посредством програмата OBS Studio. Програмата е безплатна и преведена на
български език. След като запишат видео, учителите могат да качат записа в модул
"Учебни материали" на платформата ШКОЛО и да го споделят със своите ученици.
Вижте подробните инструкции за създаване на видеоурок в следното ръководство.

Ръководство как да запиша видеоурок

