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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ДОШКИ «FLOCKDRAW»
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Бодненко Д.М., Данилюк Ю., Кравченко А., Приндюк Д., Семененко О.
Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ

У сучасному світі вплив Інтернету та технологій на суспільство настільки
великий, що зумовили появу ряду особливостей у цілого покоління людей, які
були народжені у 2000-х й пізніше. Потрібно враховувати той факт, що
можливості, які забезпечують сучасні технології, особливо із використанням
Інтернет-мережі, займають все більше й більше місця в діяльності людини (від
ведення задач, фінансів та спілкування між великими компаніями до
банальних повідомлень «Купи хліба» у чаті месенджеру).
Викладачеві та вчителю, щоб лишатися не лише спеціалістом своєї
справи та активним науковим працівником, але й хорошим педагогом – тим,
хто допомагає наступному поколінню розвиватися й дізнаватися чогось
нового – потрібно говорити «мовою» того сучасного покоління, а, отже,
максимально залучати до своєї діяльності ресурси та можливості, які надають
сучасні технології. Це глобальна і велика проблема, яка охоплює широке коло
питань, ресурсів та можливостей. У дослідженні розглянуто зазначену
проблему з позиції роботи в графічному редакторі-онлайн «FlockDraw».
Метою є дослідження особливостей онлайн-ресурсу «FlockDraw», а
також аналіз можливостей використання цього хмарного сервісу в освітній
сфері. Охарактеризувати онлайн-ресурс «FlockDraw»: визначити його
можливості та спосіб використання. Окреслити можливості використання
ресурсу у науково-дослідницькій діяльності.
Дослідження розширює асортимент інструментів, які може
використовувати викладач, на ще один – онлайн-дошку «FlockDraw». Було
проаналізовано й описано ресурс та його можливості, надано інструкцію з
використання, названо основні переваги й недоліки. Крім того запропоновано
декілька варіантів застосування у роботі.
Хоча цей ресурс є доволі старим (2009 року створення) й простим, проте
за певних обставин (потребі в онлайн-роботі – створення малюнків чи простої
візуалізації «тут» і «зараз» декількома особами; потребі у простому,
безкоштовному ресурсі) є чудовим інструментом роботи та взаємодії.
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