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Un storyboard este un organizator grafic care constă
din ilustrații sau imagini afișate într-o secvență.
Storyboard-urile sunt de obicei folosite în film, dar sunt
deosebit de relevante în sălile de clasă, deoarece sunt
foarte vizuale. Strategia de predare Storyboards îi ajută
pe elevi să țină evidența ideilor principale ale unei
narațiuni și să sprijine detaliile, făcându-le să ilustreze
scenele importante ale poveștii. Storyboarding-ul poate
fi folosit atunci când textele sunt citite cu voce tare sau
când cursanții citesc independent.

Vizualizarea și narațiunea sunt pași esențiali în
învățarea unui elev. Mai mult decât atât, capacitatea de
a structura și deconstrui procesul de învățare este, de
asemenea, de o importanță majoră. 
Elevii cu tulburări de învățare sunt adesea mai
predispuși să se piardă în texte, să-și piardă
concentrarea sau atenția în timpul lecțiilor sau să ia
notă prost scrisă. Ca urmare a acestui fapt, utilizarea
storyboarding-ului în lecții (nu numai în literatură)
poate crea un sprijin pe care elevii să-l urmeze. 

Șablon storyboard
Selectați șablonul de storyboard cu grijă. Dacă lucrați pe o structură A4,
un storyboard ar trebui să aibă cel puțin 2 panouri pe orizontală și, în
mod ideal, 3 pe verticală. Mai mult ar putea crea o viziune prea densă și
prea aglomerată pentru elevii care au nevoie de claritate. Dacă utilizați
un program, de obicei, software-ul va propune și un format 3x2.

Idei principale

elevii desenează ideile principale și își creează storyboard-ul sau 
profesorul oferă ideile principale pentru elevi. 

Puteți utiliza storyboard-ul în două moduri principale; 

Acest lucru va depinde de nivelul, capacitățile și cunoștințele elevului
dumneavoastră. Este interesant să permiteți elevilor să se implice activ cu
creativitatea lor. În plus, acest lucru vă va permite să evaluați cunoștințele
cursantului într-un mod alternativ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration
https://en.wikipedia.org/wiki/Image


Exemple

Resurse

Software

https://www.storyboardthat.com/

Un storyboard folosit pentru a explica utilizările lui "Get Along" în lecțiile de limba
engleză.

Un site web gratuit și util pentru
storyboarding; StoryboardThat.  Această
platformă vă permite să creați storyboard-
uri pentru clasa dvs., dar și să le partajați în
format diferit. 

Elevii își pot crea, de asemenea, propriul
storyboard și le pot împărtăși cu colegii lor
de clasă. 

Există, de asemenea, versiunea premium,
care oferă conținut suplimentar. 

Pentru a crea conținut online: 
https://www.storyboardthat.com/

Idei despre cum să creezi storyboards: 
https://elearningindustry.com/create-storyboards-for-effective-elearning-8-tips


