Stsenaariumi
loomine
ThingLinkis - v1
MaFEA – Making Future Education Accessible
PR2 – Guiding successful adoption
Oona Haapakorpi

MaFEA – Making Future Education Accessible
mafea.eu

Stsenaariumi loomine ThingLinkis - v1
Sissejuhatus
See juhend on loodud selleks, et aidata teil samm-sammult kasutada ThingLinki scenario tööriista.
Stsenaariumipõhine õpe (SBL) on hästi dokumenteeritud tõenduspõhine lähenemisviis tõhusaks
õppimiseks.
Thinglinki stsenaariumi tööriista võib nimetada õppeteeks või seda võib kirjeldada ka hargnevate
lugudena. IT-d saab kasutada reaalsete õpikeskkondade taasloomiseks, mis põhineb reaalsetel
olukordadel.
ThingLink on ainus hargnemislahendus, mis võimaldab ühendada erinevaid meediumitüüpe,
sealhulgas videoid, heli, 360° meediat, 3D-d ja pilte täielikuks õppimiskogemuseks. See muudab
õppimiseks ja arenguks kaasahaaravate veebiimulatsioonide loomise lihtsaks. ThingLinki
stsenaariumi koostaja on lahendus, mis loob hargnemisloogika autentseteks õpikogemusteks, mis
simuleerivad reaalseid olukordi, otsuste tegemist ja probleemide lahendamist. " - ThingLink.
Siin on näide stsenaariumist, mis kasutab palju erinevaid sisutüüpe.
Siin on mõned suurepärased stsenaariumi juhised, mille on loonud ThingLink.

Hea teada! Stsenaariumi loomisel testige stsenaariumi alati ise, enne kui kutsute teisi seda lõpule
viima.

Stsenaariumi loomine
1. Kui olete oma sisulehel. Klõpsake menüüs nuppu Scenarios -.

2. Klõpsake nuppu Create scenario.
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3. Tippige stsenaariumi nimi ja klõpsake nuppu Loo -.

Teil on esimene tühi lõuend, et alustada oma stsenaariumile sisu lisamist.

Sisu lisamine stsenaariumile
Sisutüübid on järgmised: stseen, hargnemine, tingimus, tekst, eesmärk ja hüppamine.

Sisu lisamiseks klõpsake nuppu Lisa sisu .
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Stseen
Kui teate, kuidas teie stsenaarium määratakse, on järgmine samm sisu (teie ThingLinki sisu) loomine
või kogumine. Saate redigeerida sisuredaktori stseene ja neid värskendatakse teie stsenaariumis
automaatselt.

Hargnevate
See on etapp, kus õppija peab oma valiku tegema. Veenduge, et küsimus on
tekstis sisalduv - nii ei pea õppija kontrollimiseks sammu tagasi minema
Stseen. Kuigi vastuste arv ei ole piiratud, soovitame seda hoida 3 või 4-ni.

Tingimus
Õppija peab sellele küsimusele õigesti vastama, et edasi liikuda. Lihtsam versioon: valikvastustega.
Raskem: avatud küsimus.

Tekst
Lihtne tekstiväli lisateabe või juhiste lisamiseks. Nad lihtsalt liiguvad siit järgmisse etappi.

Eesmärk
Need on saavutused või punktid. Mõtle, kuidas punkte jaotatakse. Mõned valikud võivad põhjustada
tõsisemaid tagajärgi ja seega peaks see saama väga vähe punkte või mitte ühtegi! Kui õppijal kulub
samade tulemuste saavutamiseks kauem aega, võite anda vähem punkte. Stsenaarium loeb õppija
kogunenud punkte, kui nad edenevad.

Hüppa edasi
See on koht, kus saate saata oma õppijad tagasi osa stsenaariumist, mida nad on varem külastanud
või pole veel külastanud! See võib olla stseen, hargnemisvõimalus või tekstiplokk.

