Skal dine studerende kunne tilgå materiale på
en ny måde?
På Science & Technology har vi en bred studenterskare med mange forskellige
præferencer i forhold til at tilegne sig viden. Nogle trives med at læse store mængder
af materiale. Andre lærer godt når materiale formidles via f.eks. videoer og lyd.
Desuden er det meget forskelligt, hvor og hvornår de studerende forbereder sig, og
mange af de studerende bruger deres mobil/tablet på farten.

Det kan være vanskeligt at imødekomme alle disse tilgange til forberedelse. Derfor
vil vi i foråret 2018 gerne starte et pilotprojekt op, hvor der på et antal kurser
afprøves et værktøj, Ally, som automatisk transformerer elektronisk tekstmateriale
(også dansk), som f.eks. pdf’er, wordfiler mm., til lyd og meget andet.

Ally er et værktøj udviklet af Blackboard, som kan integreres sømløst på
læringsplatformen. Det er egentlig udviklet til studerende med f.eks.
læsevanskeligheder, men det kan bruges af alle. Det giver mulighed for, at en
studerende kan vælge at lytte til tekstmateriale frem for at læse det – måske i
bussen, imens de cykler/løber eller bare på sofaen for at få et afbræk fra at sidde
over en bog.

Du kan læse meget mere om Ally på Blackboards hjemmeside og se videoen
herunder:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ueUkzcqNik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hvis du kunne tænke dig at være en del af pilotprojektet og få Ally tilgængelig på dit
kursus, eller blot har spørgsmål til projektet, så send os en mail på
blackboard@stll.au.dk.

Ally er som nævnt brugbart for alle studerende, og især de lidt mere teksttunge
kurser kunne være oplagte at inddrage i projektet. Hvordan Ally håndterer
naturvidenskabeligt materiale, om de studerende har gavn af Ally og om der kan ses
øget læring er nogle af de ting vi gerne vil undersøge.

Happy Blackboarding og hav en god weekend.
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