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1. Соціальні Мережі
Взаємодія користувачів соціальних мереж в Інтернеті – це «низка дій, що здійснюються
групою людей за допомогою соціальних технологій» (Hamid, Chang & Kurnia, 2009, p.
419). Найважливішою рисою соціальних мереж є «створення контенту на основі
соціальної взаємодії». Зображення, аудіо файли, URL адреси, відео кліпи, презентації,
діяльність та події, якими діляться на електронних платформах, - все це соціальний
контент. Мільйони людей використовують сайти соціальних мереж щодня, а кількість
інформації, що накопичилась та якою обмінюються в соціальних мережах, якої постійно
зростає. З точки зору навчального процесу ми розглядаємо соціальні мережі п’яти типів.

Сайти соціальних мереж
Facebook, Google+, ВКонтакте та Linked.in – найпопулярніші соціальні мережі. Ці мережі
достатньо функціональні з огляду на можливість впроваджувати різноманітні навчальні
вправи. За допомогою цих інструментів ви можете організувати закриті групи
користувачів для своїх студентів, ділитися будь-якими носіями інформації та
документами, проводити обговорення, збирати відгуки про ті чи інші носії інформації чи
документи (коментуючи на форумах), спілкуватися зі своїми студентами ефективніше
24 години 7 днів на тиждень, та керувати опитуваннями чи тестами. Крім того, ви можете
додавати надзвичайні вправи для інтенсифікації процесу викладання, розробляючи
додатки (Applications) на платформах, які підтримуються відповідними соціальними
мережами.
Facebook
Facebook – це соціальна онлайн мережа, що єднає людей у всьому світі для спілкування
один з одним та надання доступу для користування ресурсами (Gonzales & Vodicka,
2010). Подібно до інших соціальних онлайн мереж (н-д, Friendster, MySpace),
користувачі створюють профайл, додають друзів та залишають коментарі про пости
(posts) інших людей або діляться інформацією. (Peluchette & Karl, 2010). Щоб отримати
еккаунт в Facebook, ви спочатку повинні зареєструватися на http://www.facebook.com.
Після реєстрації користувачі можуть відправляти запрошення друзям, шукаючи їх за
іменем або за поштовою електронною адресою, проглядати дані профілю інших
користувачів, у залежності від налаштувань конфіденційності, бачити та переглядати,
що виклали друзі (тексти, фотографії, відео, аудіо і т.д.). Користувачі також можуть
писати на тайм лайн (стіні) своїх друзів, якщо це дозволено, чи відправляти
повідомлення, фотографії чи відео, відмічати своїх друзів на цих постах, а також
організовувати відкриті, закриті чи секретні групи, а потім відправляти повідомлення
лише в цю групу.
Facebook можна використовувати, щоб ділитися навчальними матеріалами (відео, аудіо,
електронними таблицями, документами, базами даних та веб-сайтами, а також іншими
видами документів), слідкувати за останніми новинами та подіями, людьми чи групами
та брати участь в дискусійних групах, щоб покращити навички колективного навчання,
дослідження, опитування, обговорення, критичного мислення та вирішення проблем.
Функція «групи» в Facebook надає викладачам можливість покращити спілкування та
створити теплу, дружню атмосферу для слухачів. У таких групах ви можете надавати
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доступ своїм студентам до будь-яких матеріалів, включаючи тексти, аудіо та відео
матеріали, посилання та візуальну анімацію. Групи корисні для проведення дискусій в
середовищі проблемно-орієнтованого навчання. Ви можете розпочати дискусію зі своїми
студентами (Рисунок 13.1) коментуючи в постах, це сприяє розвитку навичок
оцінювання у студентів. Ви також можете контактувати зі студентами через групи 24
години на добу 7 днів на тиждень. Ви можете створити спеціальні додатки (Applications)
для вашого класу, такі як екзамени та пазли/питання онлайн, базуючись на конкретних
потребах студентів.

Рисунок 13.1. Обговорення на сторінці курсу на Facebook
Ви можете створити опитування чи тестування студентів за допомогою цієї платформи.
Таким чином ви можете отримувати відгуки та коментарі ваших студентів стосовно
будь-якого питання чи теми. Наприклад, ви можете задати питання, щоб перевірити чи
розуміють студенти поняття або явища. Цей метод доцільно застосовувати при вивченні
концепцій. Також зручно приймати спільні рішення щодо курсу.

Рисунок 13.2. Опитування на сторінці Facebook
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Дослідження Мадж (Madge), Мік (Meek), Веленс (Wellens) та Хулі (Hooley), проведене у
2009 щодо ефекту від створення університетської сторінки на Facebook показало, що
Facebook – це «соціальний з’єднувальний елемент», що забезпечує адаптацію студентів
до університетського життя. Беручи до уваги соціалізаційну здатність, Facebook
пропонує легкі у використанні інструменти для навчального процесу, що відповідають
всім вимогам, а саме створення окремих груп для курсів/лекцій, надання доступу до всіх
наочних матеріалів, розміщення повідомлень, надання доступу до матеріалів курсу чи
URL –адреси, тощо. Отже, ця соціальна мережа може використовуватися в навчальних
цілях однаково ефективно і в традиційному і в онлайн навчанні.

Сервіси надання доступу до документів
Найпопулярніші сервіси надання доступу до документів – це Dropbox, OneDrive та
Google Drive. Dropbox дозволяє ділитися та зберігати ваші файли, але ви не можете
створити новий документ, оскільки вам потрібна інша платформа (така як Microsoft
Office) для створення самого документа. В Google Drive та OneDrive, з іншої сторони, ви
можете відразу створювати документи, використовуючи веб-платформу, а потім
ділитися своїми документами з будь-ким на ваш розсуд. Ви можете працювати над
документом разом з тими, кому ви надали доступ, і навіть редагувати документи
одночасно в Google Drive. Ви можете створити папку для своїх студентів, щоб спільно
використовувати ресурси. Зберігайте свої плани уроків або документи в спільній класній
папці, щоб кожен з вашого класу міг легко знайти та отримати доступ до них. У цю папку
ви можете додавати різні типи файлів для спільного користування студентами, такі як
текстові документи, відео, аудіо, анімацію, та фото зображення. Таким чином, студенти
можуть заходити на класні ресурси будь-де, де є доступ до Інтернету, без необхідності
мати інші прилади, такі як флеш-накопичувач, жорсткий диск, чи компакт-диск. Ви
також можете налаштувати різний рівень доступу до інформації, таким чином студенти
зможуть спільно вносити зміни в документ, якщо ви цього хочете. Ви можете ділитися
зі своїми студентами додатковими ресурсами щодо вашого курсу - це полегшить
організацію ваших навчальних матеріалів.
Різноманітні налаштування доступу до ресурсу дозволяє вам публікувати роботу
студента та надавати доступ групі, університету чи всій громадськості, надаючи доступ
до URL-адреси. Коли ви публікуєте файл, студенти можуть коментувати його,
забезпечуючи таким чином взаємодію «студент-студент» або «студент-викладач».
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Рисунок 13.3. Налаштування доступу в Google Drive
Використовуючи ці сервіси, ви можете працювати спільно з вашими студентами
звідусюди. Ви можете запропонувати студентам працювати над проектом в маленьких
групах або в великій групі. Ви можете створити папки для кожної групи та
контролювати, як працює кожна група, та надавати студентам постійний та одночасний
зворотній зв’язок стосовно їх проектів. Ви також можете бачити, хто вносить зміни в
документ і, таким чином, надавати особистий зворотній зв’язок. Також ви можете
розробити анкету, щоб зрозуміти, що цікавить ваших студентів (див. Рисунок 13.4).
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Рисунок 13.4. Розробка анкети для опитування

Надання доступу до аудіо-візуальних матеріалів
Сервіси надання доступу до аудіо-візуальних матеріалів та інших медіа дозволяють
завантажувати і ділитися будь-якими медіа – відео, зображення, анімація, симуляції
тощо. Збагачення навчальних матеріалів за допомогою аудіо-візуальних матеріалів
забезпечує мотивацію, підвищує здатність запам'ятовувати та навіть попереджає нудьгу,
тому використання аудіо-візуальних медіа в освітніх цілях є важливим та корисним.
Ви можете використовувати YouTube або Vimeo для завантаження та надання доступу
до відео та аудіо файлів для ваших студентів. Користувачі можуть зареєструватися на
цих платформах та організувати індивідуальні налаштування конфіденційності кожного
матеріалу. Студенти можуть залишати коментарі та відгуки на ці матеріали.
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Візуалізація є важливою, вона має багато переваг для студентів. Візуалізація робить
навчання більш привабливим, постійним, а студентів – більш активними та уважними.
Ви також можете використовувати деякі соціальні платформи для візуалізації,
наприклад, студенти можуть підготувати мультимедійний плакат он-лайн в Glogster,
додаючи текст, картинки, відео, графіку, звук, і т.д. Вони також можуть збирати та
розміщувати зображення, аудіо та відео, які їм подобаються на своїй дошці в Pinterest.
Щоб підсилити свій курс візуальними елементами, такими як картинки, графіки,
діаграми, ви також можете використовувати Picasa або Flickr. Програма Picasa схожа на
картинну галерею, де користувачі розміщують, редагують та діляться своїми
фотографіями. Flickr – це платформа для розміщення та надання доступу до цифрових
фотографій та відеороликів.
Найлегший спосіб поділитися візуальним електронним контентом, таким як цифрова
фотографія та відео – це використати спеціальне програмне забезпечення. Одним з
найпопулярніших сервісів, які призначені для цього, є Flickr. Він використовується для
зберігання фотографій, сортування їх у папках та надання доступу для мільйонів
користувачів (Рисунок 13.5). Ви можете розміщувати свої фотографії на Flickr з різних
пристроїв або поєднуючи свій еккаунт на Flickr з іншими соціальними платформами,
такими як Facebook, Twitter або Blogger. Користувачі можуть надавати вільний доступ
до користування фотографій у Flickr або писати «авторські права захищені».
Ліцензування в Flickr включає ліцензію (Creative Commons) та ліцензування на контроль
контенту. Користувачі Flickr можуть отримувати доступ та користуватися фотографіями
відповідно до умов використання.

Рисунок 13.5. Інтерфейс Flickr
Фотографії, розміщені у Flickr, можна редагувати в режимі онлайн, організовувати в
слайд шоу та ділитися ними. Ви можете створити короткі фільми за допомогою
відповідного програмного забезпечення, полегшуючи підготовку візуального контенту,
наприклад, Animoto, BigHugeLabs та PhotoPeach. Крім того, все це можна
використовувати для проведення дискусій по наочному матеріалу, візуалізації поезії чи
подій в школах та створення електронних портфоліо. Більше того, ви також можете
додавати друзів та створювати групи на кшталт іншим сервісам соціальних мереж.
Ви повинні зареєструватися на Flickr, щоб користуватися цим сервісом. Flickr надає
значну кількість вільного місця для зберігання ваших фотографій. Flickr дозволяє вам
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підписувати, змінювати пояснення, створювати групи та редагувати ваші фотографії в
режимі онлайн (Gülbahar, Kalelio_lu & Madran, 2010). Flickr можна ефективно та
креативно використовувати в навчальних ситуаціях в групах (Gonzales & Vodicka, 2010).
В навчальних цілях, вікно інформації на фотографіях дає вам можливість бачити теги та
пояснення до фотографій чи дискутувати на цю тему в Flickr. Об’єднання користувачів
з усього світу та можливість ділитися наочними матеріалами про культуру та місцевість,
можливо, є найважливішими рисами Flickr. Викладачі також можуть розвивати різні
точки зору та перспективи роблячи помітки та використовуючи цю можливість в Google
Maps та Google Earth. Також можливо через Flickr організувати віртуальні музейні
екскурсії, вивчити мову (Gülbahar & Kalelioӱlu,, 2010), навчити як користуватися
цифровою камерою, створити та провести такі вправи як цифрова розповідь та мозковий
штурм.

Інструменти для спільної роботи
Спільна робота та взаємодія – важливі елементи навчальних вправ, що роблять зі
студентів активних слухачів. Спільно працюючи та взаємодіючи, декілька учасників
можуть створити один продукт. Декілька студентів спільно можуть створити
концептуальну карту, використовуючи щось на кшталт Webspiration чи створити вебсайт на певну тему, використовуючи Wiki Spaces, надати доступ та написати комп'ютерні
програми, використовуючи Github чи Google Code, та надати доступ та/чи працювати з
різними видами документів, використовуючи Google Drive. Більшість з цих інструментів
записують «історію поправок документа», таким чином легко відслідковувати, хто зі
студентів бере участь та який внесок вони роблять.
Wiki Spaces – це безкоштовний хостинг, де люди можуть індивідуально або колективно
писати та обговорювати щось на веб-сторінці. Для того, щоб робота викладачів і
студентів була організованою, потрібно мати місце для управління всіма завданнями,
ресурсами, спілкуванням та проектами у рамках курсу. Викладачі можуть розміщувати
домашні завдання, групові роботи та цілі уроку та вносити поправки протягом семестру
в оперативному порядку. Студенти та викладачі можуть отримувати доступ до гнучкого
освітнього простору, що є доступним в будь-який час та фактично звідусюди. Студенти
можуть працювати спільно, що, в свою чергу, може покращити їх соціальні навички.
Вони можуть завантажувати різні типи файлів, такі як відео, анімація, або фото
зображення на одну платформу. Вони можуть залишати коментарі на постах, а ви можете
організовувати предметні дискусії.
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Рисунок13.6. Обговорення у Wiki
Ви можете спостерігати роботу студентів в реальному часі, буквально, бачити, коли вони
друкують, не відриваючись від своєї роботи. Ви також можете формувати звіти – хто
скільки написав, прокоментував, коли брав участь у дискусії за якийсь період часу у
розрізі окремих студентів, проектів або переглянути звіт по всім учасникам. Ви можете
використовувати портфоліо для оцінювання студентів. Кожен студент створює
унікальне онлайн середовище, де показує свої кращі роботи, а викладачі оцінюють
роботу студентів в процесі. Ви можете бачити те, як студенти беруть участь у дискусіях.

Рисунок 13.7. Відстеження роботи студентів у Wiki
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Студенти у групах працюють над проектами, які стосуються реальних проблем, та
діляться результатами з реальною аудиторією. Ви можете вибирати, чи встановлювати
дати початку та кінця виконання завдання, чи задати довготривалий проект. У кінці
терміну виконання завдання, ви можете автоматично представити проекти всьому класу
або студентам, батькам, чи іншим зацікавленим особам.

Рисунок 13.8. Видача завдань

Блоги та Мікроблоги
Блоги та мікроблоги використовуються для інтерактивного контенту та дискусії. Блоги
можна описати як електронні щоденники, де користувачі можуть зосереджуватися на
певній темі чи просто записувати свої думки, враження, та ініціювати дискусію.
Наприклад, ви можете дати завдання студентам підготувати сторінку блогу,
використовуючи щось на кшталт Edublog, Blogger, Wordpress чи Tumblr. Ця робота буде
оцінена вами. Деякі сервіси блогів навіть мають функцію миттєвої відправки
повідомлень, наприклад Twitter.
Twitter було створено в 2006 як проект підкастинговою компанією в Сан Франциско.
Через рік ця платформа мала 100000 користувачів і була названа «кращим інструментом
для ведення блогів» на фестивалі South by Southwest (Hamilton, 2007). На кінець 2015
року Twitter мав в середньому 305 млн активних користувачів щомісячно. Twitter надає
можливість користувачам писати повідомлення не більше, ніж 140 літер, які називаються
«tweets». Спочатку його використовували, щоб швидко та стисло передати останню
інформацію, новини та інформацію (tweets) користувачам (Humphreys, Gill,
Krishnamurthy & Newbury, 2012). Далі Twitter перетворився на соціальне середовище, де
люди діляться своїми думками, обговорюють проекти, задають питання та отримують
останні новини та ресурси. Тут користувачі вибирають з ким вони хочуть спілкуватися
та чиї пости вони хочуть читати. Згідно з Крофордом (Crawford, 2009), «На відміну від
радіо, яке є «один-до-багатьох» засобом передачі інформації, Twitter - «багато-добагатьох» (ст. 528, як процитовано в Messner, Linke & Eford, 2011)
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Рисунок 13.9. Інтерфейс Twitter
Twitter вимагає реєстрацію для користування додатком, читання постів людей та
компаній. У нових користувачів в свій час з’являються читачі. Ви можете поділитися
будь-якою інформацією зі своїми читачами, відправляючи повідомлення в будь-який
момент. Повідомлення від ваших читачів включають символ @, що є ніби містком між
вашими читачами та вами. Повідомлення позначаються символом # - таким чином вони
класифікуються. Це полегшує пошук повідомлень на певну тему. Існує також список
найпопулярніших записів (Top Trend (TT), який складається, базуючись на темах, які
найбільше обговорюються в світі чи в окремій країні. Там ви можете написати або
прочитати найпопулярніші повідомлення про те, що люди найактивніше обговорюють
саме зараз.
Згідно з Java, Song, Finin and Tseng (2007), люди користуються мікроблогами, щоб
повідомляти про свої щоденні дії, шукати та ділитися будь-якою інформацією. Як сервіс
мікроблогінгу, Twitter можна використовувати з мобільними технологіями під час
навчання в режимі онлайн та в традиційному аудиторному режимі. Twitter можна
використовувати в навчально-методичних ситуаціях з різною метою, наприклад,
вивчення мови, удосконалення навиків перекладу або спільних вправ, наприклад, для
оголошень, надання посилання на анотацію статті чи глави книги, чи URL-адреси,
створення еккаунта для людини в історії та управління цим еккаунтом чи створення
розповіді (Messner, 2009), викладення порад і думок щодо книг, задавання питань про
популярні теми, читання постів відомих людей чи експертів в певній області,
спостереження за популярними новинами по телевізору, слідкування за іншими
каналами новин та обговорення з іншими людьми (Gülbahar, Kalelioӱlu & Madran, 2010).

2. Вправи по темі
Обговоріть


Соціальні мережі змінюють структуру існуючих систем управління контентом та
навчанням (LMS). Що ви думаєте стосовно того, що система управління
навчанням повинна інтегрувати платформи соціальних мереж в свою власну
систему чи LMS має бути інтегрована в платформи соціальних мереж? Яка ідея є
кращою і чому?



Що є потенційними перевагами та недоліками потокового мовлення?
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Дослідіть


Проаналізуйте п'ять програм, які дозволяють здійснювати аудіо та відео записи та
редагування. Порівняйте це програмне забезпечення, базуючись на 10 критеріях,
які ви визначили.



Дослідіть програмне забезпечення, що використовуються для захоплення екрану
(screen casting) та попрацюйте з ними. Потім, будь-ласка, напишіть звіт, якому
програмному забезпеченню ви надаєте перевагу та поясніть причини.

Використайте


Будь-ласка, попрацюйте з аудіо, відео записами та скрінкастінгом (screen casting),
використовуючи програмне забезпечення, про яке згадувалося вище.



Будь-ласка, попрацюйте з потоковим мовленням в аудиторії, використовуючи
різні технології та програмне забезпечення.



Підготуйте посібник користувача (аудіо, відео записи чи потокове мовлення)
покроково про найулюбленіший застосунок (application) та поділіться цим в
соціальних мережах.

3. Висновки
Базуючись на популярності соціальних мереж за останні роки, викладачі можуть
використовувати соціальні мережі, як додаткові до LMS або навіть як LMS в
дистанційному навчанні; схожий підхід використовується в МООС (масові відкриті
онлайн курси). Відбір відповідних інструментів соціальних мереж та управління ними –
це ключ до успіху. Якщо ви плануєте це зробити, ви можете зайти на
http://socialmediaforeducation.org/ та отримати ідеї, як впровадити навчальні вправи через
соціальні мережі.
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