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6.5 Інтеграція медіа елементів
Існує ряд різних медіа-елементів, які можна комбінувати для створення ефективних електронних уроків. Приділяйте значну
увагу при інтеграції медіа-елементів у свій сценарій, щоб не перевантажувати коротку пам’ять учнів, оскільки це може завдати
шкоди навчальному процесу.1

Медіа елементи: Текст
Письмовий текст є важливим «медіа» для комунікації контенту курсу. Значна увага повинна бути приділена його графічному
представленню та поєднанню із зображеннями.
Поради з використання тексту:
•
•
•
•
•
•

Пишіть текст на екрані, щоб забезпечити найкраще сприйняття та зрозумілість
За можливості використовуйте діаграми, графіки, блок-схеми для того, щоб читачі зрозуміли контент
Використовуйте різний вид тексту в однакових ситуаціях, наприклад, курсив – для позначення одного і того ж
самого
Використовуйте переліки таблиць для полегшення організації інформації
Використовуйте маркери або пробіли для виділення елементів тексту або для привернення до них уваги
Спробуйте використати різні пробіли між словами та рядками щоб покращити сприйняття тексту.

Медіа елементи: Графіка
До графіки відносяться зображення, рисунки, діаграми та іконки. Це може бути як фотографічно точні зображення, так і
схематичне представлення або навіть таблиці.
Графіка може мати різні комунікаційні функції, зокрема:2








прикрашання: для того, щоб додати естетики чи гумору;
представлення: для того, щоб представити об’єкт у реалістичній манері;
мнемоніка: для створення ключів для згадування фактичної інформації;
організаційна: для зображення якісного взаємозв’язку між елементами контенту;
відношення: для зображення кількісних зв’язків між двома або більше змінними (наприклад, пиріжкові діаграми,
графіки тощо);
трансформація: для відображення змін в об’єкті у часі чи просторі (як правило, це досягається за допомогою
анімації чи відео); та



iнтерпретація: для ілюстрації теорії, принципу, або причинно-наслідкового ефекту.

Графіка може відігравати ключову роль у сприянні навчанню. Вона повинна використовуватися не лише для того, щоб
добавити візуальний інтерес до екрану. У онлайн навчанні, правильно підібрана графіка може сприяти навчанню завдяки:


залученню уваги до визначеного елементу контенту;



пропозиції аналогій між новими та відомими поняттями;
підтримці розуміння концепцій;
симуляції робочого середовища та реальних ситуацій, та
мотивації слухачів завдяки тому, що матеріали стають більш цікавими.





1Поради

у цій главі базуються на теорії когнітивного навантаження. Прихильники теорії когнітивного навантаження стверджують, що
оскільки коротка пам’ять особи обмежена, тому якщо значна кількість навчальних матеріалів погано організована, це призведе до
когнітивного перевантаження, що негативно вплине на процес навчання
2

Clark R.C. and Lyons, C. (2010). Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials.
Wiley & Sons Ltd.
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Наступні приклади графіки демонструють комунікаційні функції, перелічені вище

Приклад. Графіка з функцією представлення

Ці реалістичні фотографії
зображають елементи курсу з
генетики рослин

Ілюстрація справа описує реальну
ситуації у робочому середовищі

Приклад. Графіка з функцією мнемоніки

Цей візуалізований список
подається на початку і в кінці
кожної теми для того, щоб
допомогти читачам згадати кроки
процесу

Приклад. Графіка з функцією організації

Ця проста діаграми робить
зрозумілими відносити між
концепціями неправильного
харчування та небезпеки продуктів
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Приклад. Графіка з функцією інтерпретації

Ця діаграма ілюструє причиннонаслідковий ефект між
елементами безпеки продуктів на
національному рівні, рівні родини
та індивідуальному рівні

Ця блок-схема ілюструє набір
порад щодо прийняття рішення
про те, який вид даних повинен
бути використаний у аналізі
безпеки продуктів харчування в
залежності від контенту

Поради з використання графіки:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Намагайтеся уникати графіки, яка не має реальної функції доповнення інформації у вашому тексті. Суто декоративна
графіка не допомагає учням зрозуміти текст тому її слід мінімізувати. Додавання сторонніх зображень може
заважати процесу розуміння представлених матеріалів, тим самим ставити під загрозу процес навчання.
Якщо ви використовуєте друковані слова для коментування графіки, розмістіть їх біля частин графіки, на яку вони
посилаються, щоб увага учнів не розділялася.
Якщо ви використовуєте розмовні слова (розповідь), представляйте одночасно відповідну графіку та вимовлені
слова, щоб увага учнів не розділялася.
Використовуйте оцифровані фотографії, створюючи реалістичний контекст і пропонуючи аналогії з реальними
ситуаціями.
Анімована ілюстрація може бути використана для показу серії процедурних етапів або етапів процесу.
Матриця, концептуальна карта або ієрархічна схема можуть показувати зв’язки між контентом.
Лінійні діаграми можуть демонструвати тенденції та дозволяти учням проводити порівняння між двома або більше
змінними.
Діаграми корисні для порівняння величин і розмірів.
Кругові діаграми показують взаємозв'язок між частинами і цілим і особливо корисні для показу пропорцій та
співвідношень.
За допомогою діаграми потоків рекомендується описувати складні процедури.
Завдяки використанню діаграм забезпечується організація інформації, тому їх рекомендують, коли ви намагаєтесь
допомогти школяреві запам’ятати та пригадати словесну інформацію.
Розробляючи текстову таблицю, переконайтеся, що послідовні зв’язки точно відображені, і впорядкуйте
послідовності так, щоб вони були представлені зліва направо і зверху вниз на сторінці. Використовуючи текстові
таблиці, надайте інструкції щодо інтерпретації та використання таблиці.
Переконайтесь, що діаграми, графіки та скріншоти відповідають їх описам.

Медіа елементи: Анімація
Анімована ілюстрація може показувати серію процедурних кроків або перетворень
Поради з використання анімації
•
•
•
•

Дайте можливість читачам сфокусуватися лише на одному об’єкті у кожний окремий момент часу.
Використовуйте стрілочки для привернення уваги до окремих деталей або для показу руху.
Розбивайте довгі або складні анімації для того, щоб учні могли засвоювати матеріал у своєму темпі (наприклад, за
допомогою кнопок «пауза» та «продовжити»).
Обмежуйте використання анімаційних ефектів у тексті, оскільки вони не несуть жодного навчального навантаження
і можуть дратувати учнів.
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