Planering: Introduktion i Blackboard 9

Att tänka på före…
• Dra ut aktuell lathund/manual på papper
Nyheter i Bb9 (2010) som finns på webben här:
http://www.hig.se/download/18.3e6323df125d569c14980005602/nyheter_Bb9.pdf

Innehåll enligt inbjudan – vi går igenom följande…
• Knapp för editeringsläge, bara för lärare
• Nya menyknappar, vad finns under dem – bl.a. drag & drop-funktion
• Control Panel, hur du som lärare navigerar
• Skapa och hantera grupper, självinskrivning och randomiserade grupper
• Skapa gruppuppgifter
• Enklare lägga in film från YouTube, bilder från Flickr Photo (Creative
Commons) och bildspel från Slideshare Presentation i din Bb-kurs.
• Blogg, wiki och loggbok visas
• Wimba Pronto - visar vem är online i din kurs, skriv snabbmeddelanden
• Dina frågor om Bb9 besvaras
• Individuella övningar i datasal på ovanstående, om tid medges
Kompetensutvecklingstillfället – 1 tim till 1,5 tim beroende på
gruppsammansättning/antal och tid för frågor som uppstår…
•

Hur skapa gruppuppgifter och nya sätt skapa grupper
• Visa de olika sätt man nu kan skapa grupper.
• Lägga upp gruppuppgifter (först måste grupper skapas).

•

Lägga in film, bilder och bildspel
• Visa funktionen ”MashUp” och hur man enkelt lägger in objekt från
YouTube, Flickr och Slideshare.
• Visa drag & drop-funktionalitet.

•

Wimba Pronto (under Tools)
• Visa hur man ser vilka som är online och hur man skriver meddelanden.

•

Blogg, wiki och loggbok
• Skapa blogg, lägg in instruktioner och kommentarer.
• Skapa en wiki, lägg instruktioner och kommentarer. Visa historik, både
som student och översikten för historik som lärare. Syfte är att skriva
tillsammans i t.ex. en gruppuppgift och se individuella prestationer, inte
bara examinera gruppen som helhet.
• Skapa en loggbok. Syfte: handledning mellan lärare och student, vid
praktik/VFU eller se progression i lågfartskurserna (halv- till kvartsfart).

•

Fikapaus, kaffe/te/dricka - 10 min

•

Frågor om Bb9.
Frågor kan börja besvaras individuellt under fikapausen om läge uppstår.

•

Egna labbar i kursen ”Utbildning i Bb9” om tid medges.
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