Jó Gyakorlatok
Oktatóknak

Wiki tréning forgatókönyvek, egy Pedagógiai
keretrendszer amely a Wiki használatot támogatja

A jó tanítási gyakorlat áttekintése
Tárgy
Célcsoport
Oktatási szint
Kulcsszavak

alkalmazott
Bárki
Bármilyen
Tanuló‐központú oktatás, tanuló‐központú együttműködés,
együttműködés segítése

Tanulási eredmények

Mivel az oktatás egyre tanuló‐központúbb, a keretrendszer
lehetőséget biztosít a tanuló‐központú együttműködésre.
Lehjetőségük nyílik megtanulni, hogyan fejezzék ki
kérdéseiket, közös kutatásokban vegyenek részt, egymást
oktassák és lássák, hogy mások hogyan tanulnak. Ilyenkor az
oktató segítőként lép fel, ha szükséges.

Tanulási idő
Kihívás

Származási ország
A gyakorlat eredeti nyelve
Kapcsolódó weboldal

A kihívások közé tartozik az erős online közösségek
léterehozása, valamint a szerzői jogi és licencelési
problémák megoldása. A Wikik lehetnek publikusak vagy
zártak. Néha csak korlátozott ideig élnek, mivel lezárják őket
és nem használják egy szemeszter végeztével. Néha több
évfolyam is megörökli az elődeitől. Sokszor használják őket
olyan feladatokra (fogalmazás, visszajelzés, stb.), amiket
más eszközökkel is teljesíteni lehetett volna, például egy
bloggal. A kihívások közé tartozik a közös munkával
szembeni ellenállás leküzdése, valamint a technikai/műszaki
ismeretek és/vagy a felhasználóbarát wiki szoftverek
ismeretének hiánya.
Svájc
angol
http://www.wikinomics‐project.eu/wikinomics/the‐
wikinomics‐toolbox/the‐traini...

Rövid leírás
Mivel az oktatás egyre tanuló‐központúbb, a keretrendszer lehetőséget biztosít a tanuló‐központú
együttműködésre. Lehjetőségük nyílik megtanulni, hogyan fejezzék ki kérdéseiket, közös
kutatásokban vegyenek részt, egymást oktassák és lássák, hogy mások hogyan tanulnak. Ilyenkor
az oktató segítőként lép fel, ha szükséges.

Teljes gyakorlat

Részletes leírás
A wiki‐alapú tanulási forgatókönyvek keretet biztosítanak a diákok számára annak érdekében,
hogy együttműködve dolgozzanak egy közös tanulási feladat elérésében. Egy wiki környezetben a
diákok összehangolják erőfeszítéseikei annak érdekében hogy egy adott feladatot megoldjanak.
Ehhez közösen írnak és szerkesztenek weboldalakat, valamint aszinkron módon kommunikálnak a
wiki platformon keresztül. A forgatókönyvek várt eredménye hogy a diákok közösen építik majd
tudásukat, valamint kézzelfogható tanulási eredményeket is létrehoznak (úgy mint: wiki oldalak).
Az együttműködő tanulási tevékenységek közé tartozik a kollaboratív írás, csoportos projektek,
valamint a közös problémamegoldás. A wiki‐alapú tanulási forgatókönyvek alkalmazása változást
jelent az oktató és a diákok szerepkörében.
Tanulási tevékenységek / megvalósítás
Forgatókönyv‐alapú megközelítést használtunk fel a megvalósítás során. Annak érdekében, hogy a
tanárok és oktatók tartalmas wiki‐alapú tanulási tevékenységeket tervezzenek, sok szempontot
kell mérlegelniük. Valóban, a wikire úgy kell tekinteni, mint ami a tanulási forgatókönyvbe be van
ágyazva, miközben figyelembe veszi a különböző paramétereket a tanítási/tanulási keretek
között.
A tanulási tevékenységek tervezése során a tanároknak figyelembe kell bennie a tanulási közösség
sajátos jellemzőit, a konkrét tanulási célokat, az értékelési megközelítést, a tér‐idő erőforrásokat
és a műszaki/technikai követelményeket. Továbbá, a tanulási tevékenységek szervezését lépésről
lépésre (azaz a tevékenység struktúráját a wiki előtt, alatt és után) meg kell tervezni.
A gyakorlat megvalósításához felhasznált erőforrások
Infrastruktúrák/anyagi források
A gyakorlat megvalósításához felhasznált eszközök
Wiki vagy kollaboratív dokumentumok

A jó gyakorlat területe
IKT‐alapú tanulás – A digitális források felhasználása a tantermi gyakorlatban és az online tanulás /
vegyes tantermi gyakorlatban

Ez a gyakorlat...
Kollaboratív

További munkatársak/hozzájárulók a gyakorlatban
Mario Barajas, Frédérique Frossard, Théo Bondolfi, Florence Devouard, valamint a WikiSkills
project összes partnere

Hasznos irodalom
A http://www.wikinomics‐project.eu/wikinomics/the‐wikinomics‐toolbox/the‐training‐scenarios‐
acquiring‐collaborative‐skills‐wiki‐use oldalon javasolt wiki tevékenységek.

A szerzőről
Név: Thanasis
Munka: Kutató
Intézmény, ahol a gyakorlatot megvalósították: Ynternet.org research foundation
E‐mail cím: thanasis.priftis@ynternet.org

