Kako izdelati scenarij za učno animacijo?
VRSTA

OPIS

ALI UČENEC
DELUJE?
ne

NAMEN

ANIMACIJA DEKORACIJA

gibanje 2-3 sličic

ANIMACIJA

zatemnitve, premiki
enega elementa,

ne

nazornost

majhna

ENOSTAVNA
animacija

zaporedje sličic, ki ga
sprožimo in opazujemo

ne

zamenjava
besedila

majhna

poživitev vsebine
ali dogajanja

DIDAKTIČNA
VREDNOST
minimalna

SCENARIJ
ne –
enotno za
ves portal
ne
da pripravi
predavatelj

PRIMER
aplavdiranje – animacija rok

proces obnove poškodovane
slike

ali
proces v podjetju – na
primer investiranje in
njegove posledice

da:
naprej, nazaj,
stop

projekcija slik
sprememba barve
rast stolpcev
KOMBINACIJA
več animacij

Več zaključenih
zaporedij sličic

da

nadomesti več
strani teksta

majhna

primerno za
opisovanje
postopkov ali
procesov
Animacija,
povezana z
ALGORITMOM
MODEL,
2D
MODELLING

Ko spreminjamo
dogajanje, se spreminja
formula, ko
spreminjamo formulo,
se spreminja slika.
sprememba oblike,
dimenzij, premeščanje
elementov

rast krakov v organigramu
postopek spreminjanje
ustave +procesi v državi po
spremembi ustave
postopek izvršbe + posledice

da

spoznavanje
zakonitosti, ki jih
lahko zapisujemo z
algoritmi

velika

da

omejevanje
okolje je meja, v
katerem se lahko

velika

priprava postopka prisilne
poravnave+ izvedba
premica v koordinatnem
sistemu: spreminjamo
formulo, spreminja se graf
modeli delavske participacije
– en model se z animacijo
razvije v drugega

spreminja sistem,
prestavimo delovno mizo v
pisarni – spremenijo se
elementi počutja

ali

3D MODEL
MODELLING

SIMULACIJA –
svetovalec

rotacija
sprememba oblike in
dimenzij

da

Proces, ki poteka v
naravi ali v družbi –
vstavljati moramo
pravilno.

da

SIMULACIJA – s
spreminjanjem
parametrov v
procesu

Proces, ki poteka v
naravi ali v družbi,
zajamemo čim več
spremenljivk.

da

DIDAKTIČNA
IGRA

Simulacija s
točkovanjem, pri kateri
tekmujemo z
računalnikom ali s
soigralci na isti strani
računalnika, ali spletno.

da

Ko nekaj
spremenimo, se
določena polja
pobarvajo.
strukturirano telo,
ki si ga
ogledujemo, ga
obračamo ali
strukturne
elemente
spreminjamo.
Vnesemo podatke,
ki jih računalnik
preverja, pri tem
pa svetuje in
opozarja - in hvali
Npr. Podjetja, kjer
lahko trgujemo,
razvijam nove
izdelke,
investiramo.
Tekmujemo z
računalnikom ali s
soigralci na isti
strani računalnika,
ali spletno.

presedanje ljudi na sestanku
velika

da

grozdenje podjetij
model izvršilne oblasti
model visoko storilnostnega
delavca

velika

da

Ustanovite družbo.
Najemite kredit.

velika

velika

da

da

Znižajte stroške, a ne
odpuščajte zaposlenih.
Npr. Podjetja, kjer lahko
trgujemo, razvijam nove
izdelke, investiramo.
Najboljša, najhitrejša rešitev
za sanacijo podjetja

