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Streszczenie
Projekt MODERN (www.modern.pm) ma na celu udoskonalenie cyfrowej
integracji w uczeniu, nauczaniu i szkoleniu osób dorosłych w ramach kształcenia
zawodowego i szkolnictwa wyższego, z myślą o korzyściach dla rozwoju
zawodowego nauczycieli w placówkach kształcenia zawodowego i
wyższego. Niniejsza praca ta zawiera szczegółową ocenę 25 najbardziej
obiecujących mobilnych, internetowych i cyfrowych zasobów do wykorzystania
w nauczaniu/uczeniu się. Zasoby te zostały wyjściowo zidentyfikowane w pracy
MODERN IO1 (części pierwszej). Ocena obejmuje co najmniej 2 narzędzia dla
każdej z 10 głównych zidentyfikowanych kategorii.
Słowa kluczowe: narzędzia do e-learningu, ocena, kształcenie zawodowe,
szkolnictwo wyższe.

Projekt
sfinansowany
dzięki wsparciu Komisji
Europejskiej
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WPROWADZENIE

Z aprezentowane wyniki pracy intelektualnej stanowią rozwinięcie
rezultatów prac zawartych w części IO1 przedstawiającej mocne i słabe
strony najważniejszych 25 mobilnych i cyfrowych zasobów do nauki pod
kątem ich potencjału do wykorzystania innowacyjnych strategii
pedagogicznych. Dostępna jest również wersja online raportu z
odnośnikami do najważniejszych 25 zasobów.
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METODOLOGIA

86 narzędzi zidentyfikowanych w ramach projektu MODERN IO1 „Audyt
cyfrowych i interaktywnych zasobów edukacyjnych dla europejskiego
kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego” zostało podzielonych
na 10 następujących kategorii:


Narzędzia do tworzenia kursów/narzędzia do tworzenia
materiałów e-learningowych,



Narzędzia do
nauczaniem,



Narzędzia do przeprowadzania testów, ankiet i dokonywania
ocen/internetowe narzędzia oceny,



Współpraca i narzędzia do współdzielenia plików,



Narzędzia do tworzenia screencastów oraz rejestrowania
dźwięku,



Oprogramowanie do
tworzenia animacji,



Narzędzia do tworzenia zakładek i przechowywania treści,



Usługi hostingowe/narzędzia do edycji wideo,



Narzędzia do blogowania i sieci społecznościowe,



Narzędzia do organizowania webinariów i spotkań.

zarządzania

kursem/systemy

tworzenia

zarządzania

prezentacji/narzędzia

do

Opis każdej z tych kategorii oraz uzasadnienie jej wyodrębnienia można
znaleźć w raporcie IO1. Na podstawie wyników oceny zawartych w
pracy IO1 dokonaliśmy wyboru optymalnych narzędzi dla każdej
zdefiniowanej kategorii. Wymagało to przeprowadzenia rozmowy z
partnerami projektu MODERN, w ramach której omówiono
poszczególne aspekty ocenianych zasobów.
Położyliśmy nacisk na pedagogiczną przydatność narzędzi i
prawdopodobieństwo ich wykorzystania przez nauczycieli, uczniów i
instytucje. Przeanalizowaliśmy mocne i słabe strony narzędzi.
Uwzględnione kluczowe wskaźniki to: popularność narzędzia,
dostępność i cena oraz, w przypadku rozwiązań skierowanych do
bardziej profesjonalnych odbiorców: potencjał w środowisku nauczania.
Analiza objęła zarówno perspektywę nauczycieli jak i uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem docelowego segmentu projektu
MODERN: kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Na ostatnim
etapie został zgłoszony wniosek o weryfikację przez badaczy z
Politechniki w Walencji.
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3

WYNIKI: 25 REKOMENDOWANYCH ROZWIĄZAŃ

3.1 Narzędzia do tworzenia kursów/narzędzia do tworzenia materiałów
e-learningowych

Wprowadzenie
Oprogramowanie lub usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie kursów, symulacji lub innych materiałów
edukacyjnych. Narzędzia te zazwyczaj stanowią wsparcie dla tradycyjnych, mających formę prezentacji, kursów i umożliwiają
nagrywanie zawartości ekranu, wykorzystanie multimediów, zapewniają interaktywność i podejście o charakterze nieliniowym lub
adaptacyjnym.
Ponieważ kategoria ta jest niewątpliwie jedną z najważniejszych i najobszerniejszych, uwzględniliśmy w niej aż cztery narzędzia:
WordPress, EdPuzzle, TEDed i GoConqr.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Strona internetowa: www.wordpress.com

Zastosowanie
WordPress, rozwiązanie początkowo znane jako narzędzie dla blogerów, jest
stosowane do tworzenia prostych stron internetowych, komercyjnych portali i
serwisów, a nawet aplikacji mobilnych, z których wiele zawiera przydatne treści
edukacyjne.
WordPress łączy w sobie prostotę dla użytkownika i osoby publikującej z
możliwościami rozbudowanego programowania, dzięki czemu narzędzie to jest
jednocześnie elastyczne i łatwe w obsłudze. Naszym zdaniem jest do doskonałe
narzędzie do tworzenia kursów online.
WordPress bazuje na licencji open source – bezpłatnym oprogramowaniu wokół
którego powstała bardzo duża społeczność programistów i autorów.
Poniżej przedstawiamy opis niektórych funkcji platformy Wordpress, przy czym
naszym zdaniem szczególnie nadaje się ona do tworzenia kursów przede wszystkim z
uwagi na jej responsywność pozwalająca na automatyczne zoptymalizowane
sposobu, w jaki kurs jest wyświetlany na różnych urządzeniach, takich jak telefony,
tablety czy laptopy. Zalety te są szczególnie przydatne w przypadku nowoczesnych
uczniów.
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Sposoby użycia
Poniżej przedstawiliśmy listę niektórych funkcji standardowo dostępnych na
platformie WordPress. Dodatkowo poza nimi istnieją tysiące wtyczek
rozszerzających funkcjonalność tego narzędzia, dzięki czemu jest ona de facto
niemal nieograniczona.

-Rozszerzalność za pomocą wtyczek: WordPress jest standardowo
wyposażony w szeroki wachlarz funkcji przydatnych dla różnych
rodzajów użytkowników, w tym serwisy społecznościowe, fora,
kalendarze, dostosowywanie pod kątem pozycjonowania czy formularzy.

Oto niektóre z bardzo przydatnych zalet narzędzia:

-Wielojęzyczność: WordPress jest dostępny w ponad 70 językach.

-Elastyczność: WordPress umożliwia tworzenie wszelkiego typu kursów
internetowych: prywatnych blogów lub stron internetowych, zajęć online,
pełnych systemów zarządzania kształceniem, społeczności online, a nawet sieci
stron internetowych. Dzięki tak wielkiej elastyczności WordPress jest niezwykle
użytecznym narzędziem edukacyjnym, które można dostosować do wymogów
kursu/nauki.

-Łatwa instalacja i aktualizacja: WordPress od zawsze odznaczał się
prostotą instalacji i aktualizacji. Jeśli korzystasz z programu do obsługi
FTP, wystarczy, że stworzysz bazę danych, wczytasz WordPress przez
FTP, a następnie uruchomisz instalator. Nie wiesz czym jest FTP? Wiele
rozwiązań hostingowych obejmuje instalację WordPress za pomocą
jednego kliknięcia!

-Zarządzanie użytkownikami: Różni użytkownicy wymagają różnych poziomów
dostępu do Twojej witryny. Administratorzy zarządzają witryną, redaktorzy
pracują nad treścią, autorzy i współautorzy tworzą ją, a subskrybenci zarządzają
swoimi profilami. Dzięki temu wiele różnych osób jest w stanie przyczynić się do
rozwoju kursu, a pozostali mogą po prostu stać się częścią społeczności
edukacyjnej sprzyjającej większej współpracy i współdzieleniu.

-Wolność: WordPress to narzędzie udostępniane na licencji GPL
stworzonej z myślą o ochronie naszych swobód. Użytkownicy mogą
wykorzystywać WordPress w dowolnie wybrany sposób, w tym
instalować, używać, modyfikować, rozpowszechniać itp..

-Pełna zgodność ze standardami: Każdy element kodu wygenerowanego przez
WordPress jest w pełni zgodny ze standardami W3C. Oznacza to, że Twoja
witryna będzie działać w przeglądarkach stosowanych obecnie i jednocześnie
będzie dostosowana do wymogów kolejnej generacji przeglądarek.
-Prosty system motywów: WordPress jest standardowo wyposażony w dwa
domyślne motywy. Jeśli to za mało, można skorzystać z katalogu tysięcy
dostępnych motywów, aby stworzyć niepowtarzalną i atrakcyjną witrynę.

-Społeczność: Jako najbardziej popularny w Internecie system open
source do zarządzania treścią WordPress dorobił się pomocnej i tętniącej
życiem społeczności. Społeczność ta stanowi trzon narzędzia i to dzięki
niej WordPress stał się tym, czym jest obecnie.
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Ocena pedagogiczna

Zalety

Z uwagi na prostotę użytkowania WordPress pozwala nauczycielom i
szkoleniowcom na szybkie tworzenie wartościowych treści. Prostota i
różnorodność motywów dostępnych w tym narzędziu umożliwia
tworzenie atrakcyjnych wizualnie schematów interakcji z
użytkownikiem przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego
działania na wszystkich urządzeniach. Oprogramowanie to może
zaspokajać potrzeby różnych kategorii uczniów, zwłaszcza
wzrokowców i kinestetyków. Pomyślne korzystanie z tego
rozwiązania zależy jednak w dużej mierze od zasobów
udostępnianych uczniom (treści, w tym filmy, jakość materiałów) i
sposobu uporządkowania witryny.

-Darmowe oprogramowanie open source. Użytkownicy tworzą,
motywy i wtyczki do pobrania przez innych.

Przykład użycia narzędzia
charakteru/celów nauki:

WordPress

w

zależności

od

-W celu śledzenia postępów uczniów w realizacji kursu można
wzbogacić narzędzie o wtyczkę LMS.

-Aplikacje dla systemów iOS,
Responsywna strona internetowa.

Android

i

Windows

Phone.

-Prosta konfiguracja i użytkowanie.

Wady
-Istniały pewne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Aby
zminimalizować ryzyko zagrożeń, należy na bieżąco instalować
aktualizacje.
-Wymaga pewnej wiedzy technicznej.

Wniosek
Jeśli chcesz stworzyć atrakcyjny wizualnie kurs internetowy, który
działa optymalnie na wielu różnych urządzeniach, WordPress to
najlepsze dostępne narzędzie.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.edpuzzle.com

Zastosowanie
EdPuzzle to internetowy serwis do nauki poprzez wyświetlanie filmów wideo,
słuchanie wyjaśnień głosowych, zapoznawanie z notatkami audio oraz
odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie testów. Nauczyciele mogą
wykorzystać dowolny film z YouTube, Khan Academy, Learn Zillion itp. i
dostosować go do treści edukacyjnych danego kursu.
Ze względu na rosnące znaczenie oceny w edukacji, zapewniana przez EdPuzzle
funkcja testowania daje nauczycielom do ręki narzędzie do tworzenia testów i
oceny uczniów w oparciu o cyfrowe technologie (np. iPad), pomagając
ograniczyć czas wymagany do oceniania i śledzenia postępów.
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Łatwość dostępu
Rozwiązanie to jest dostępne jako serwis internetowy. Wymaga on
połączenia z Internetem. Wykorzystanie technologii wideo sprawia, że
korzystanie z niego jest utrudnione bez łącza szerokopasmowego (np.
LAN, Wifi). EdPuzzle może być stosowany bezpłatnie zarówno przez
uczniów jak i nauczycieli.

Przykładowy sposób użycia narzędzia w klasie:
Przykład: Film wideo dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa (różne rodzaje
pożarów)
W ramach testu uczniowie mają wskazać, co należy zrobić w razie pożaru
spowodowanego przez ___.

Ocena pedagogiczna
EdPuzzle umożliwia zarówno nauczycielom jak i uczniom tworzenie
kursów na podstawie materiałów wideo, które można dostosowywać do
potrzeb nauki. Jest to niezwykle użyteczne narzędzie edukacyjne – daje
ono nauczycielowi możliwość wyodrębnienia kluczowej części materiału
wideo, umieszczania komentarzy audio w celu wyjaśnienia omawianego
tematu czy dodawania testów na potrzeby oceniania kształtującego i
lepszego zrozumienia materiału, co z kolei przekłada się na wydajniejsze
wykorzystywanie czasu nauki. O ile oglądanie internetowych materiałów
wideo angażuje poznawczo na niższym poziomie, nałożenie kryteriów
pomyślnej realizacji zadań przez uczniów lub dokonywanie oceny
dodatkowo poza materiałami wideo może pomóc w rozwoju wyższych
umiejętności poznawczych, dzięki zaangażowaniu uczniów w ocenę
materiału w celu określenia kluczowych treści lub wykorzystania
posiadanej wiedzy do formułowania odpowiedzi na zadawane pytania.
Ponieważ narzędzie to skłania do większej swobody w nauce, sprzyja ono
rozwojowi
umiejętności
krytycznego
myślenia,
umożliwiając
nauczycielowi przyjęcie roli moderatora procesu nauczania
przebiegającego z większym udziałem uczniów.

Opinie

„Podoba mi się to, że serwis jest prosty w konfiguracji, a nawigacja po
nim bardzo intuicyjna. Dzięki aplikacji mogę śledzić postępy uczniów
podczas przeglądania cyfrowych instrukcji do filmów, które można
stworzyć lub wyszukać. Jedyną rzeczą, jaka mi nie odpowiada jest brak
integracji z używanym przeze mnie systemem do zarządzania
nauczaniem (Canvas). Przez to moi uczniowie muszą logować się do
jeszcze jednego serwisu”. Ryan W. (nauczyciel)

„Wzięłam kilka filmów wideo z YouTube i dodałam do nich pytania
(otwarte i wielokrotnego wyboru) i komentarze, aby zwrócić uwagę
uczniów na kluczowe kwestie zawarte w filmach. Uczniowie korzystali
z EdPuzzle na iPadach (mieli do dyspozycji także smartfony lub
komputery) i pracowali we własnym tempie. Pierwszy film był
najeżony pytaniami, aby skłonić uczniów do zrozumienia nieznanej
koncepcji (kontrolowane odkrywanie). Po lekcji omówiliśmy koncepcję
jako cała klasa. Pytania w drugim filmie miały na celu zachęcenie
uczniów do ćwiczenia”. Rachel M. (nauczycielka) 3
www.graphite.org/website/edpuzzleteacherreview/4077446#/4077446
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Zalety
 Rozwiązanie to jest całkowicie darmowe i oferuje
nieograniczoną ilość miejsca na materiały wideo, zajęcia i
profile uczniów.
 Do tego jest ono łatwe w obsłudze i pozwala użytkownikom na
dodawanie ścieżek głosowych, komentarzy i testów do filmów
dostępnych w publicznych serwisach (np. YouTube, TED) lub w
postaci plików na dysku.
 Oferowane funkcje pozwalają nauczycielom śledzić postępy
uczniów.
Wady
 Jakość nauczania zależy w dużej mierze od wyjściowego
materiału.
 Wszystkie filmy opracowane przez nauczycieli są dostępne
publicznie.
Wniosek
EdPuzzle to łatwe w użyciu narzędzie, za pomocą którego zarówno
nauczyciele jak i uczniowie mogą dostosowywać, łączyć i
rozbudowywać materiały wideo dostępne online. Podczas
rozwiązywania testów wielokrotnego wyboru uczniowie otrzymują
natychmiastowe informacje zwrotne. Funkcjonalność narzędzia można
rozszerzyć o możliwość stosowania kilku rodzajów oceniania
kształtującego.

www.graphite.org/website/edpuzzle-teacher-review/4033756
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.ed.ted.com

Zastosowanie
TED Ed to witryna internetowa bezpłatnie oferująca kolekcję prelekcji, które
mogą stanowić uzupełnienie różnego rodzaju kursów. Z uwagi na szeroki wybór
materiałów wideo rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przypadku
„odwróconych” zajęć (flipped classroom). Materiały zamieszczone w serwisie są
bardzo przystępne dla uczniów z uwagi na to, że kwestie poruszane przez
prelegentów są często wyjaśniane w sposób uproszczony i w oparciu o przykłady.
TED Ed jest niezwykle użytecznym narzędziem do badań własnych, które do tego
posiada niezrównany potencjał w nauczaniu, zwłaszcza w przypadku
wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.
Nauczyciele mogą opracowywać własne lekcje na podstawie materiałów wideo
ze strony TED-Ed, pod warunkiem, że lekcje zostaną udostępnione publicznie w
serwisie YouTube.
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Łatwość dostępu
Ponieważ TED Ed to narzędzie online, wymaga ono połączenia z
Internetem. Użytkownicy nie muszą się logować, aby móc oglądać
materiały TED-Ed, ale wymaga się od nich zapisywania odpowiedzi,
uczestniczenia w dyskusjach lub utworzenia nowych lekcji jako filmów w
serwisie YouTube. Dlatego też zaleca się zaplanowanie lekcji obejmującej
TED Ed w sali komputerowej/przy użyciu iPadów. Użytkownicy mogą
także logować się przez Facebook, dzięki czemu nie ma konieczności
tworzenia konta poświęconego wyłącznie TED Ed.
Ocena pedagogiczna
TED Ed to narzędzie, którego celem jest wsparcie procesu uczenia.
Zawarte w serwisie filmy są też wzbogacone o animacje, co pozwala
przyciągnąć uwagę uczniów. Biorąc pod uwagę szeroki zakres
poruszanych tematów, serwis ten jest szczególnie przydatny do celów
badawczych.
Uczniowie
mają
również
możliwość
rozpoczęcia/uczestniczenia w dyskusji, co jest doskonałą okazją na
poznanie różnych punktów widzenia i na wzięcie nauki we własne ręce.

Zalety
 Szeroki wybór materiałów z różnych dziedzin. Możliwość
tworzenia własnych lekcji w postaci filmów w serwisie
YouTube
 Zabawny i interesujący sposób poszerzania wiedzy.
 Rozwiązanie bezpłatne i proste w obsłudze.
Wady
 Aby utworzyć konto, uczeń musi mieć ukończone 13 lat.
 Może
być
nieatrakcyjny
dla
niektórych
grup
wiekowych/typów uczniów – wystąpienia mogą być nudne.
 Aby utworzyć lekcję na podstawie filmu wideo, konieczne
jest publiczne udostępnienie go na YouTube.
Wniosek

Opinie

TED Ed to doskonały sposób na pogłębianie wiedzy uczniów oraz
przybliżanie złożonych tematów w sposób zabawny i interesujący.
Zaletą są dostępne funkcje i prostota obsługi strony. Nauczyciele
mogą ponadto wykorzystać to narzędzie jako uzupełnienie tematów
poruszanych na zajęciach, a uczniowie mogą uzyskać dostęp do
obszernej biblioteki wiedzy.

„Wykorzystałem filmy jako uzupełnienie lekcji, aby pomóc uczniom w

www.graphite.org/website/teded-teacher-review/4021791

Przykład:
Uczniowie korzystają z TED Ed do zgłębienia kwestii etyki w biznesie.

zrozumieniu niejasnego pojęcia. Materiał w TedED był atrakcyjny i
jednocześnie zwięzły. Dzięki niemu mogłem odpowiedzieć na pytania
uczniów. Muszę kiedyś wypróbować jeden z oferowanych planów lekcji
dostępnych z niektórymi filmami” Josh W. (nauczyciel)
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.goconqr.com

Zastosowanie
GoConqr to środowisko do nauki indywidualnej umożliwiające uczniom i
nauczycielom tworzenie odkrywanie i udostępnianie zasobów
edukacyjnych. W skład GoConqr wchodzą narzędzia do tworzenia map
myśli, fiszek, notatek czy testów. Narzędzie to można stosować także do
planowania nauki i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym, a także
do interakcji i dzielenia się wiedzą z przyjaciółmi.
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Przydatne funkcje zarówno dla nauczycieli jak i uczniów:





Create-there to pakiet kreatywnych narzędzi do dyspozycji
użytkownika, a GoConqr to przekazanie użytkownikowi pełnej
kontroli nad procesem uczenia. Rozwiązanie to pozwala na
tworzenie interesujących map myśli, fiszek, slajdów, testów i wielu
innych materiałów tak, aby nauka przebiegała w sposób bardziej
naturalny. Narzędzie to jest szczególnie przydatne podczas
utrwalania materiału przez uczniów – mogą oni wspólnie tworzyć
zasoby, które następnie można udostępniać i dostosowywać do
potrzeb innych uczestników zajęć (zgodnie z ich stylem nauki).
Discover-Go Conqr to możliwość wyszukania pożądanych treści
spośród 4 milionów zasobów dydaktycznych obejmujących tysiące
kategorii tematycznych w wielu językach i na wielu poziomach.
Share- Go Conqr to w pełni interaktywne dzielenie się zasobami.
Narzędzie to umożliwia tworzenie społeczności i dołączanie do
nich, zapraszanie znajomych i wspólną naukę. Użytkownicy mogą
dzielić się owocami własnej pracy lub udostępniać zasoby
przygotowane przez innych uczniów. Ponieważ zasoby
udostępnione publicznie mogą być wykorzystywane przez
wszystkich, każdy użytkownik ma możliwość kopiowania,
edytowania i udostępniania najlepszych materiałów edukacyjnych.

Łatwość dostępu:
W ramach narzędzia dostępne są 3 pakiety i aplikacja do pobrania na
systemy Android i iOS. Dostępne są następujące pakiety:
1. Pakiet Basic, który umożliwia utworzenie 3 tematów i łącznie 20
zasobów.

2. Pakiet Basic +, który umożliwia utworzenie nieograniczonej liczby tematów i
zasobów – dostępny po poleceniu GoConqr 3 znajomym.
Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie to jest przyjazne dla użytkownika i
niezwykle interaktywne. Pozwala ono na nawiązywanie kontaktów na całym
świecie poprzez dzielenie się pomysłami edukacyjnymi.
Ocena pedagogiczna
GoConqr to narzędzie, za pomocą którego uczniowie mogą stworzyć własne
środowisko do nauki. Co więcej, daje ono dostęp do ponad 3 milionów
zasobów wraz z możliwością udostępniania. Sprzyja to powstawaniu
społeczności edukacyjnych opartych na dzieleniu się wiedzą. GoConqr zawiera
także kilka funkcji zwiększających skuteczność nauki i pomagających
monitorować postępy.
Przykład:
Uczniowie mają za zadanie opracować interaktywną mapę myśli dotyczącą
oprogramowania i sprzętu komputerowego, a następnie zaprezentować ją na
zajęciach lub udostępnić.
Opinie:

„W moim przekonaniu GoConqr znacznie przyczynił się do powstania naszych
niezrównanych egzaminów – lepszych niż którekolwiek poprzednie. Polecam go
wszystkim nauczycielom najbardziej jak tylko mogę”. David Bayne (nauczyciel)
„Za pomocą platformy GoConqr uczeń udostępnił prezentację mi i innym
nauczycielom – spodobało mi się to, że rozwiązanie to jest wykorzystywane
przez uczniów do nauki, dzielenia się pomysłami i tworzenia quizów”. Rafraz

Davis (nauczyciel)
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Zalety








Niezwykle potężne narzędzie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Pozwala na tworzenie, odkrywanie i współdzielenie treści.
Atrakcyjne dla różnych rodzajów uczniów i bardzo wciągające ze
względu na swój interaktywny charakter.
Dostępne za darmo oraz jako wersja Premium w cenie jedynie
około 13 euro rocznie.
Może służyć do stworzenia sieci szkół współpracujących w celu
dzielenia się materiałami edukacyjnymi.
Ponieważ jest to aplikacja internetowa, do korzystania z niej
wymagane jest jedynie połączenie z Internetem. Platforma oferuje
także darmowe aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows
Phone.
Dostępna w 5 językach (angielski, hiszpański, portugalski,
portugalski (brazylijski) i niemiecki), przy czym zasoby edukacyjne
można tworzyć w dowolnym języku.

Wady


Nie można tworzyć zasobów z poziomu aplikacji mobilnej.
Wymagany jest dostęp do strony www.

Wniosek
GoConqr to narzędzie używane przez ponad 1,7 miliona uczniów i
nauczycieli. Jego użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie
uczenia się, dzięki czemu jest on łatwiejszy i skuteczniejszy.
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3.2 Narzędzia do zarządzania kursem

Wprowadzenie
System zarządzania nauczaniem (ang. LMS – Learning Management System) to oprogramowanie wykorzystywane do
dostarczania, śledzenia i zarządzania szkoleniami i kształceniem. System LMS umożliwia przykładowo monitorowanie obecności,
czasu poświęconego na poszczególne zadania i postępy osoby uczącej się. Nauczyciele mogą przykładowo umieszczać
powiadomienia i zadania, sprawdzać aktywność w ramach kursu i uczestniczyć w dyskusjach. Uczniowie mogą z kolei przesyłać
swoje prace oraz przeglądać i odpowiadać na pytania w ramach dyskusji.
Decyzja o wyborze systemu LMS jest zwykle podejmowana na poziomie instytucjonalnym – nie przez nauczycieli ani uczniów.
Mimo tego mogą oni wykorzystać poniższe oceny do opowiedzenia się za wyborem jednej z opcji albo do zapoznania się z
nieznanymi dotychczas funkcjami.
Do oceny wybraliśmy dwa narzędzia: Blackboard i Moodle.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.blackboard.com

Zastosowanie
Blackboard Learn to narzędzie, za pomocą którego nauczyciele mogą
projektować kursy online i kursy mieszane oraz zarządzać nimi, a także
przydzielać oceny i stopnie oraz rozszerzać możliwości swoich systemów za
pomocą modułów Blackboard Building Blocks.
Uczelnie mogą zdecydować się na samodzielny hosting systemu
edukacyjnego albo zlecić to Blackboard. Oferta Blackboard obejmuje także
dedykowany zestaw narzędzi do wspólnej pracy (Blackboard Collaborate),
analitycznych narzędzi do monitorowania frekwencji, zapisów i uczestnictwa
(Blackboard Analytics), system masowych powiadomień (Blackboard
Connect), narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi dla instytucji
nauczania podstawowego i średniego (Blackboard Sociability), a także
komercyjne treści od uznanych wydawców.
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Łatwość dostępu
Podobnie jak inne systemy do zarządzania nauczaniem narzędzie to musi
być uprzednio skonfigurowane przez administratorów danej instytucji. Do
korzystania z narzędzia niezbędny jest dostęp do Internetu. Ponadto, w
celu wykorzystania w pełni wszystkich możliwości systemu Blackboard
wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego Windows.
Ocena pedagogiczna
Nauczyciele mogą w łatwy sposób konfigurować szereg kursów i zarządzać
nimi, a także śledzić postępy swoich uczniów.
Przydatną funkcją Blackboard jest umożliwienie nauczycielom
organizowania treści, odnośników i narzędzi w moduły dostępne dla
uczniów. Zaletą tego rozwiązania jest zapewnienie uczniom dostępu do
materiałów z różnych źródeł, co z kolei pozwala lepiej zgłębić dany temat.
System Blackboard jest także bardziej przystępny dla uczniów, którzy
mogą wracać do poprzednich zagadnień podczas nauki do egzaminów lub
jeśli z jakiejś przyczyny opuścili zajęcia. Nauczane treści sprzyjają
samodzielnemu uczeniu się, a także mogą być stosowane do oceny
uczestników zajęć.

Opinie

„Interfejs Blackboard jest łatwy w obsłudze i jest w miarę niezmienny
niezależnie od instytucji, która go stosuje. Z punktu widzenia studentów
układ strony jest najprostszy z możliwych i bardzo konkretny. Z kolei
nauczyciele i administratorzy mogą korzystać z narzędzi do
dostosowywania, aby nadać stronom klas i wydziałów bardziej osobisty
charakter bez szkody dla studentów.
Z kolei dzięki swojej aplikacji mobilnej Blackboard oferuje znacznie lepszą,
bieżącą interakcję z klasą i pozwala studentom i profesorom pozostać w
kontakcie także poza domem i uczelnią, bez konieczności szukania
laptopów i WiFi” –Christopher R.C. (asystent na Arkansas Tech University)
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Zalety
 Narzędzie o uznanej renomie, wyposażone w szereg funkcji i
wtyczek
 Bardzo rozbudowane rozwiązanie oferujące szereg narzędzi i
usług z poziomu pakietu Blackboard.
 Rozszerzenia (moduły Blackboard Building Blocks) zwiększają
funkcjonalność systemu.
 Szereg partnerskich rozwiązań (oferowanych we współpracy na
przykład z wydawnictwami naukowymi)
 Niezrównana kompatybilność z innymi narzędziami (na przykład
systemami informacji o studentach).
Wady
 Interfejs użytkownika jest nieintuicyjny i przestarzały, co
komplikuje obsługę.
 Tworzenie kursów można wymagać technicznej biegłości
użytkownika
 O ile cena zależy od potrzeb instytucji, koszt systemu może być
znaczny
Wniosek
Blackboard to uznany system do zarządzania nauczaniem wyposażony w
szereg funkcji i pozwalający na łatwe tworzenie modułów. O ile jego
opanowanie może zająć nieco czasu, a wiele opcji pozostanie niejasnych
dla mniej zaawansowanych technicznie użytkowników, system ten jest
wciąż najpopularniejszym wyborem w wielu instytucjach.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.moodle.org

Zastosowanie
Moodle to oparty na oprogramowaniu open source system do
zarządzania nauczaniem (LMS), który jest kompatybilny z innymi
aplikacjami i który został wyposażony w prosty i intuicyjny interfejs.
Celem systemu jest wsparcie nauczycieli, administratorów i uczniów w
tworzeniu spersonalizowanego środowiska nauki. Użytkownicy tego
rozwiązania mają do dyspozycji potężny zestaw narzędzi do tworzenia
środowisk usprawniających nauczanie i uczenie.
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Łatwość dostępu
Ponieważ system Moodle bazuje na sieci www, można z niego korzystać z
każdego miejsca, w którym jest połączenie z Internetem. Dostęp do
zawartości systemu jest także możliwy przez urządzenia mobilne.

Ocena pedagogiczna
Dzienniki aktywności umożliwiają nauczycielom śledzenie postępów
uczniów. Nauczyciele mogą także oceniać zadania klasowe i zapisywać
oceny w postaci notatek dostępnych dla uczniów w dowolnym momencie.
Informacje zwrotne od nauczycieli na temat mocnych stron i obszarów
wymagających poprawy mają kluczowe znaczenie w osiąganiu postępów i
jako takie stanowią przydatną funkcję systemu Moodle. Narzędzie to daje
nauczycielom możliwość komunikowania się całą klasą jednocześnie albo
przesyłania wiadomości poszczególnym uczniom. Jest to idealne
rozwiązanie w sytuacji, gdy nauczyciel ocenia pracę ucznia i chce
poinformować go indywidualnie o obszarach wymagających poprawy.
System Moodle jest także wyposażony w forum dyskusyjne, którego
zadaniem jest usprawnienie komunikacji i interakcji pomiędzy uczniami.

Zalety
 Duża i zróżnicowana społeczność powstała wokół systemu
udziela wsparcia nowym użytkownikom i pozwala na dzielenie
się pomysłami w wybranym języku. Aktualna dokumentacja i
samouczki są łatwo dostępne.
 Ponieważ maksymalna liczba równoczesnych użytkowników
systemu jest uzależniona jedynie od parametrów serwera,
Moodle jest w stanie obsłużyć obszerne kursy.
 Rozwiązanie to odznacza się bardzo dużą elastycznością
konfiguracji i jest wyposażone w uznany graficzny interfejs
użytkownika (GUI).

Wady
 Mimo, że system jest dostępny bezpłatnie, do jego konfiguracji i
utrzymania wymagana jest opieka informatyczna.
 Ponieważ system oferuje szereg różnych możliwości, aby był on
wydajnym narzędziem do tworzenia kursów, niezbędne są
szkolenia i doświadczenie.

Opinie
„Stosuję ten system zarówno do szkoleń certyfikacyjnych jak i jako główny

system do zarządzania zajęciami w naszej internetowej uczelni. Moodle to
elastyczne i skuteczne narzędzie do hostingu treści, oceniania uczniów i
jednocześnie platforma do dyskusji pomiędzy uczniami, pomiędzy
nauczycielami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Ekosystem
aplikacji, dodatków i modyfikacji Moodle nie ma sobie równych. To
odpowiednik WordPressa w świecie LMS”. -Joseph Thibault (dyrektor
akademicki)

Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, Moodle to popularny na całym świecie oparty na
oprogramowaniu open source system do zarządzania nauczaniem.
Oferuje on użytkownikom zestaw zaawansowanych narzędzi przydatnych
zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
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3.3

Narzędzia do przeprowadzania testów, ankiet i dokonywania ocen

Wprowadzenie
Oceny są istotną częścią procesu określania osiągnięć i zaangażowania osoby uczącej się. Internetowa ocena służy
przede wszystkim do pomiaru zdolności poznawczych i wykazania stopnia opanowania przez uczniów danego tematu
lub jednostki nauczania. Przydatność narzędzi do oceny obejmuje zapewnienie uczniom możliwości przesyłania prac
domowych przez Internet oraz rozwiązywanie testów przez Internet w celu utrwalania nauczanych treści. Bez względu
na sposób zastosowania, testy internetowe wprowadzają do nauki aspekt interaktywności, kluczowy w budowaniu
zgranej klasy. O ile istnieje szereg narzędzi do oceniania internetowego, kierując się kryteriami skuteczności i
praktyczności w nowoczesnej klasie, wybraliśmy trzy z nich:




No More Marking
Digital Assess
Kahoot
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Ocena pedagogiczna: No More Marking
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.nomoremarking.com

Zastosowanie
No More Marking to narzędzie do oceny porównawczej z udziałem
specjalistów. Specjaliści oceniają pracę i nadają jej punktację
niezależnie od siebie. Po ocenieniu pracy program tworzy ocenę
końcową na podstawie decyzji specjalistów.
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Łatwość dostępu
Narzędzie to jest dostępne poprzez stronę internetową po
(wymaganym) zalogowaniu. Ponieważ No More Marking to aplikacja
www, aby móc z niej korzystać, niezbędny jest dostęp do Internetu.
No More Marking to narzędzie stosunkowo łatwe w obsłudze.
Konieczne jest jednak uprzednie wczytanie prac, a następnie przesłanie
ich osobom oceniającym. Po zakończeniu procesu oceniania aplikacja
automatycznie wygeneruje wyniki, na przykład w postaci skali. Wyniki
można następnie pobrać ze strony aplikacji, aby użytkownik mógł z nich
korzystać także w trybie offline.
Ocena pedagogiczna
No More Marking to przydatne narzędzie pozwalające nauczycielom na
bardziej precyzyjne ocenianie uczniów poprzez skorzystanie ze
wsparcia ze specjalistów w danej dziedzinie, a tym samym dające
możliwość ściślejszej współpracy i komunikacji pomiędzy pedagogami.
Narzędzie to może pomóc w skróceniu procesu oceniania, nawet jeśli
konieczne jest uprzednie wczytanie prac do systemu. No More Marking
zwiększa również precyzję i rzetelność oceniania (poprzez użycie skali),
a nauczyciele są w stanie wykazać, że poszczególne kategorie składowe
wystawionej oceny są sprawiedliwe (ponieważ zostały wystawione
przez innych specjalistów), co pozwala wyeliminować negatywne
postawy osoby ocenianej w stosunku do osoby oceniającej.

Opinie

„Zauważyliśmy, że doświadczeni nauczyciele są w stanie dokonywać
bardzo precyzyjnych ocen przy użyciu NMM, o ile tylko są oni
rzeczywiście zaangażowani w proces oceniania. Okazało się, że kilku
nauczycieli po prostu „przeklikało się” przez eseje – mediana ich czasu
oceniania wynosiła sekundę lub mniej. Bardzo dużą zaletą systemu jest
to, że tego rodzaju nauczycieli można zidentyfikować, a ich oceny
usunąć. W niektórych przypadkach nauczycieli tych poproszono o
ponowne ocenienie esejów, a ci którzy to zrobili, zrobili to tym razem
rzetelnie. Moje dotychczasowe doświadczenia wskazują, że NMM to
jedna z najbardziej obiecujących nowych technologii edukacyjnych od
lat”.
Paul Jaquith (kierownik ds. rozwoju językowego i analizy, Centrum
Szkoleń i Kształcenia Technicznego i Zawodowego w Abu Dhabi.)

„Dyrektorzy szkół (a także innych instytucji edukacyjnych) będą
zaskoczeni, widząc jak sprawnie tak wiele elementów współpracuje ze
sobą w ramach jednego systemu, pominąwszy nawet samo ocenianie!
Ocena porównawcza prac klas 6 i starszych zajmuje około godziny, a
jednocześnie daje mi wgląd nie tylko w to, jak uczniowie sobie radzą,
ale też pozwala określić, czy na przykład mają problemy z czasami,
pisaniem nazw własnych wielką literą czy stosowaniem
przymiotników”.
Paul Lavis (dyrektor szkoły)
www.nomoremarking.com
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Zalety
 Informacje są przechowywane w sposób bezpieczny – pliki
multimedialne znajdują się w chmurze Amazon S3 (w Irlandii), a
dostęp do nich jest zabezpieczony protokołem SSL.
 Z systemu można korzystać poprzez wiele przeglądarek: Chrome,
Firefox, Opera i Internet explorer.
 To doskonałe narzędzie do oceniania wymagających aspektów prac.
 Umożliwia ono także porównywanie standardów w obrębie klasy.
 Możliwość porównywania standardów daje z kolei nauczycielom
okazję do objaśnienia lub zdefiniowania cech prawidłowej
odpowiedzi.

Wady
 To narzędzie do e-learningu wymaga dodatkowej pracy w celu
przesłania wszystkich dokumentów do sieci.
 Jak na razie to nowe rozwiązanie nie cieszy się dużym poparciem w
branży edukacyjnej.
 Do niektórych ocen mogą nieopatrznie wkraść się błędy.
Wniosek
Narzędzie to pomaga zwiększyć precyzję i spójność oceniania. Nawet jeśli
subiektywność opinii osób oceniających wpływa na ocenę końcową, sposób
oceniania za pomocą narzędzia NoMoreMarking zdaje się być rzetelny,
biorąc pod uwagę możliwość konsultacji pomiędzy specjalistami oraz skalę,
która
jest
stosowana
po
dokonaniu
oceny.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.digitalassess.com

Zastosowanie
Digital Assess to narzędzie do adaptacyjnej oceny porównawczej,
którego zadaniem jest generowanie wiarygodnych ocen edukacyjnych.
Narzędzie to może tym samym stanowić alternatywę dla tradycyjnego
oceniania prac egzaminacyjnych. Osoby oceniające otrzymują prace
dwóch uczniów i muszą wskazać, która osoba lepiej poradziła sobie z
zadaniem. Dzięki temu można uzyskać wyskalowany rozkład wyników
pracy uczniów bez konieczności stosowania kryteriów odniesienia.
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Rozwiązanie to oferuje 5 różnych rodzajów oceniania cyfrowego
(opisywanie, pomiar, współpraca i zarządzanie), pomocnych
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Za jego pomocą osoby
oceniające mogą uzyskać lepszy wgląd w możliwości uczniów i ich
poziom zrozumienia tematu (niskie i wysokie umiejętności
poznawcze). Digital Assess pozwala nauczycielom na śledzenie
kluczowych etapów za pomocą wbudowanych funkcji cyfrowych lub
poprzez urządzenia mobilne uczniów. Rezultat jest prezentowany
jako segmentowe, cyfrowe portfolio.
Digital Assess daje także uczniom możliwość zademonstrowania
wszystkich aspektów nowo nabytej wiedzy poprzez realizowanie
projektów, współpracę i pozyskiwanie dowodów. Nauczyciele i
osoby oceniające mogą dodawać oceny i kontekstowe komentarze
do plików w dowolnym formacie, dodatkowo poza uzasadnieniem
zgodności pracy ucznia z kryteriami oceny. Tym samym nauczyciele
mają wgląd w cały proces nauki, nie tylko w jego krótki moment pod
koniec semestru.

Łatwość dostępu
Digital Assess to wieloplatformowe narzędzie stworzone z myślą o
wdrożeniu na poziomie instytucjonalnym, nie przez poszczególnych
nauczycieli lub uczniów. Jest ono z powodzeniem stosowane przez
szereg instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego,
głównie w Wielkiej Brytanii.
O ile istnieje strona z odpowiedziami na częste pytania, podręczniki
ani pomoc techniczna nie są obecnie dostępne.

Ocena pedagogiczna
Narzędzie to posiada wiele zastosowań w działalności
pedagogicznej. Przykładowo, funkcja „Opis” możne być użyta jako
integralna część platformy Moodle na potrzeby ocen
kwalifikacyjnych. Z kolei funkcja adaptacyjnej oceny porównawczej
może być stosowana jako wsparcie prac instytucji odpowiedzialnych
za program i standardy nauczania na potrzeby oceny różnego
rodzaju kwalifikacji w oparciu o wyniki. Rozwiązanie to może także
stanowić narzędzie do oceniania, które w wydajny i łatwy sposób
pozwala wskazać poziom umiejętności i zdolności praktycznych, co
często jest trudnym procesem w instytucjach kształcenia
zawodowego lub szkolnictwa podstawowego.

Opinie

„Aktualnie stosowane podejścia do oceniania nie sprawdzają się
zbyt dobrze w odniesieniu do umiejętności zawodowych czy szeroko
rozumianych umiejętności miękkich... Firmy takie jak Digital Assess
dołożyły wielu starań, aby opracować metody pozwalające sprostać
tym wyzwaniom. Dzięki temu wiele organizacji i instytucji dostało do
dyspozycji narzędzie do skuteczniejszej praktycznej i niezawodnej
oceny umiejętności” – Profesor Richard Kimbell. Asystent dyrektora
ds. nauki i rozwoju. Dyrektor Działu Badań Technologii Edukacyjnych
w Goldsmiths College, University of London.
www.digitalassess.com/distance-learning
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Zalety





Oferuje pięć różnych rodzajów oceniania.
Bezpieczeństwo przechowywanych danych.
Bardziej rzetelny sposób oceny umiejętności.
Możliwość integracji z niektórymi systemami LMS, np.
Moodle

Wady
 Ocenianie należy skrupulatnie zaplanować i dostosować,
aby upewnić się, że będzie ono precyzyjnie odpowiadało
wybranej umiejętności/tematowi.

Wniosek
Digital Assess to wieloplatformowe narzędzie przydatne zarówno
dla uczniów jak i osób oceniających. Rozwiązanie to obejmuje szereg
cyfrowych narzędzi, które zapewniają wspólny punkt odniesienia do
oceny prac zbiorowych uczniów, a także stanowią platformę do
samodzielnej oceny przez uczniów oraz analizy rezultatów
pozostałych prac przy jednoczesnym podkreśleniu każdego aspektu
zastosowanej wiedzy. Tym samym narzędzie to sprawdza się, jeśli
chodzi o wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów i nauczycieli.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.getakahoot.com

Zastosowanie
Kahoot! to darmowa, oparta na rywalizacji platforma edukacyjna,
którą można dostosowywać do wielu różnych obszarów tematycznych
i języków. Głównym założeniem Kahoot! jest sprawienie, że nauka
będzie interaktywną zabawą zachęcającą uczniów do uczestnictwa.
Nauczyciele, za pomocą prostych narzędzi, mogą tworzyć „Kahooty” i
zarządzać nimi. „Kahoot” to zbiór związanych z określonym obszarem
tematycznym pytań opracowanych przez nauczycieli, uczniów, osoby z
branży lub użytkowników sieci społecznościowej. „Kahooty” dzielą się
na trzy rodzaje: quizy, ankiety i dyskusje związane z nauczanymi
tematami. Nauka polega na zadawaniu prostych pytań w celu
szybkiego uzyskania informacji zwrotnych lub opinii albo zadawaniu
bardziej szczegółowych pytań na potrzeby oceniania kształtującego.
Treści można udostępniać uczniom, współpracownikom lub innym
nauczycielom na całym świecie.
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Opinie
Łatwość dostępu
Pytania wraz z możliwymi odpowiedziami są wyświetlane na ekranie w
klasie, a uczniowie podają swoje odpowiedzi za pomocą urządzeń
osobistych (mobilnych). Do uczestniczenia w grach Kahoot! nie jest
wymagane logowanie – wystarczy podać kod PIN i nazwę z poziomu
ekranu głównego. W celu tworzenia quizów konieczne jest jednak
wprowadzenie swoich danych.
Ocena pedagogiczna
Kahoot! to nowatorskie, łatwo dostępne i atrakcyjne rozwiązanie dla
wielu uczniów. Treści można dostosować do potrzeb dowolnego kursu.
Element współzawodnictwa oferowany przez Kahoot wprowadza
interaktywność i dynamikę do procesu nauki i oceniania, co zwiększa
zaangażowanie uczniów i motywuje ich do większych starań.
Dane są dostępne do pobrania przez nauczycieli (lub uczniów –
twórców pytań) oraz przeglądania w programie Excel. Raporty z
podziałem na klasy, pytania i indywidualne informacje dają pomocny
wgląd w rezultaty. Główną wadą jest konieczność ciągłego
pozyskiwania i monitorowania danych. Ponieważ uczniowie nie muszą
tworzyć kont, aby wziąć udział w nauce, definiowanie schematów
rozwoju lub indywidualnych obszarów wymagających poprawy jest
czasochłonne. Z drugiej strony dzięki temu dane uczniów pozostaną w
rękach nauczycieli.
Narzędzie to dobrze sprawdza się do przeglądu materiału na początku
lub na końcu zajęć.

„Od sprawdzania podstawowej wiedzy poprzez weryfikowanie
zrozumienia tematu, aż do przeglądów testów – Kahoot to filar moich
zajęć. Najlepiej sprawdza się on jednak wtedy, gdy uczniowie sami
tworzą pytania. Niektórzy uczniowie stosują Kahoot także jako
urozmaicenie swoich prezentacji”. Anabel G. (nauczycielka)

www.graphite.org/website/kahoot-teacher-review/4110946
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Zalety












Wniosek
Różne zastosowania: quizy, ankiety i dyskusje
Bardzo łatwy dostęp do narzędzia zarówno przez nauczyciela
jak i uczniów
Strona tego rozwiązania zawiera wiele przydatnych informacji
dotyczących uruchamiania narzędzia, zarządzania kontem,
tworzenia „Kahootów”, udostępniania ich itp.
Samouczek dostępny w wielu językach.
Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs.
Pytania mogą zawierać informacje w różnym formacie: tekst,
zdjęcia, wideo.
Możliwość tworzenia quizów, ankiet i dyskusji w wielu językach.
Możliwość pobierania zestawień wyników quizów, ankiet i
dyskusji.
Ranking uczniów uwzględniający liczbę prawidłowych
odpowiedzi i czas reakcji.
Narzędzie jest dostępne bezpłatnie.
Aplikacja na iPhone, iPad i urządzenia z systemem Android.
Możliwość korzystania przez przeglądarkę (niezależnie od
posiadanego urządzenia).

Wady





.

Brak opcji dłuższego przechowywania danych/śledzenia
odpowiedzi uczniów.
Wymaga połączenia z Internetem.
Dostępność innych quizów może rozpraszać uczniów.
Brak możliwości śledzenia postępów uczniów poza zajęciami.

Kahoot! to narzędzie zachęcające i motywujące uczniów do nauki. O
ile korzystanie z niego może być czasochłonne dla nauczycieli,
ankiety i dyskusje internetowe pozwalają uczniom na anonimowy
udział w zbiorowym nauczaniu, promując tym samym interakcję z
rówieśnikami, pogłębiając zrozumienie tematu i demonstrując
istnienie różnych punktów widzenia. Narzędzie to znalazło uznanie
zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.
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3.4

Współpraca i narzędzia do współdzielenia plików

Wprowadzenie
Oprogramowanie do pracy grupowej to oprogramowanie użytkowe zaprojektowane, aby pomóc osiągnąć
wspólne cele osobom realizującym wspólne zadania. W ostatnich latach współpraca w chmurze stała się niezwykle
popularnym sposobem udostępniania i współtworzenia plików dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, w
ramach której dokumenty są przesyłane do centralnego miejsca przechowywania zlokalizowanego w chmurze.
Nasze wybory w tej kategorii to Dropbox – prawdopodobnie najbardziej popularne narzędzie do udostępniania
plików oraz Slack – idealne środowisko do komunikacji grupowej, jednocześnie pozwalające na zachowanie
kontroli nad wymienianymi informacjami. Przyznajemy jednocześnie „honorowe wyróżnienie” aplikacji Evernote
będącej niezwykle przydatnym narzędziem do sporządzania i udostępniania notatek.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.dropbox.com

Zastosowanie
Dropbox to obecnie kluczowe narzędzie do udostępniania plików na
potrzeby edukacyjnie, zarówno prywatnie jak i w szerszym gronie. Dropbox
to wieloaspektowe rozwiązanie, które może być stosowane do
przechowywania oraz synchronizowania plików i dokumentów na
komputerach, tabletach i smartfonach.
Z edukacyjnego punktu widzenia Dropbox ma ogromny potencjał jako
narzędzie do nauki, z uwagi na możliwość udostępniania i aktualizowania
materiałów, które są następnie łatwo dostępne dla uczniów.
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Dropbox to usługa typu freemium. Darmowe konto osobiste obejmuje 2 GB
przestrzeni dyskowej. Dropbox Pro to z kolei płatne osobiste taryfy, których
ceny (opłacane miesięcznie lub rocznie) są zależne od wielkości
przechowywanych danych. Dostępne są także konta firmowe, których ceny
zależą od liczby użytkowników.

Opinie

„Interfejs może być trudny do opanowania przez osoby początkujące,
przez co to narzędzie do przechowywania i udostępniania plików w
chmurze może wydawać się mniej atrakcyjne. Jednak po nabraniu
wprawy uczniowie doceniają je jako doskonałą pomoc organizacyjną”.
Amanda Bindel (nauczycielka)

Łatwość dostępu
Dropbox to doskonale wdrożona, chmurowa, automatyczna usługa do
synchronizacji plików, dla której istnieje szereg niezrównanych aplikacji
działających na różnych systemach operacyjnych. Narzędzie to można łatwo
zainstalować na praktycznie dowolnym komputerze i urządzeniu przenośnym
w celu uzyskania natychmiastowego dostępu do wszystkich plików

Zalety
Użytkownicy mają dostęp do plików z dowolnego urządzenia lub
komputera, a same pliki mogą łatwo udostępniać innym.

Wady
Ocena pedagogiczna
Nauczyciele zainteresowani zapewnieniem uczniom możliwości korzystania z
chmurowej przestrzeni do przechowywania danych powinni rozważyć
zastosowanie tego rozwiązania jako pomocy w organizacji własnej pracy.
Uczniowie mogą tworzyć współdzielone foldery na projekty wspólnie
realizowane przez grupę albo przesyłać indywidualne prace do przypisanych
im folderów. Narzędzie to pozwala na przywracanie usuniętych plików, co
doskonale sprawdza się w razie przypadkowego skasowania lub
wprowadzenia niepożądanych zmian w pliku. DropBox można również
stosować jako miejsce do przechowywania sylabusów, arkuszy zadań czy
rubryk dla studentów. Przechowywane pliki można udostępniać do
korzystania w domu, w szkole, a także na tabletach lub smartfonach.

Być może nienajlepsze narzędzie dla młodszych uczniów. Istnieją
prostsze rozwiązania do przechowywania i udostępniania plików, do
tego wiele z nich oferuje więcej przestrzeni dyskowej niż Dropbox.

Wniosek
Dropbox to narzędzie do synchronizacji i przechowywania plików,
które automatycznie synchronizuje dane na wszystkich urządzeniach
tak, aby były one dostępne w dowolnym miejscu, w którym jest
połączenie z Internetem. DropBox posiada ogromny potencjał jako
narzędzie edukacyjne, w szczególności w sytuacjach, w których
uczniowie współpracują ze sobą i dzielą się materiałami edukacyjnymi.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.slack.com

Zastosowanie
Slack to dynamiczne i proste narzędzie do komunikacji oferujące
integrację z usługami wykorzystywanymi na co dzień przez uczniów i
nauczycieli, takimi jak DropBox.
Funkcja filtrowania pozwala
użytkownikom na łatwe wyszukiwanie wcześniej omawianych informacji.
Slack umożliwia także komunikowanie się pojedynczych osób między
sobą, na przykład w celu omówienia kwestii dotyczących tylko jednego
ucznia. Narzędzie to jest dostępne także jako aplikacja mobilna. Slack
działaniem przypomina komunikator internetowy, dzięki czemu
doskonale nadaje się do zapewniania bardziej efektywnego kontaktu
pomiędzy nauczycielami a uczniami.
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Łatwość dostępu

Opinie

Tworzenie konta Slack jest łatwe – wystarczy kilka prostych kroków. Aby
skorzystać z tego narzędzia, użytkownik powinien wypełnić formularz
rejestracji na stronie głównej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

„Niektóre funkcje Slacka sprawiają, że doskonale nadaje się do pracy.

Program Slack można zainstalować na komputerach Mac oraz komputerach z
systemami Windows i Linux (wersja beta), a aplikacja mobilna jest dostępna
dla systemów iOS, Android i Windows.
Ocena pedagogiczna
Slack zaprojektowano jako wydajne narzędzie do komunikacji i pracy
zespołowej. Jego głównym zadaniem jest stworzenie obszernego kanału do
komunikacji w dużych zespołach lub klasach. Ponieważ komunikacja w tak
dużej skali może szybko wydostać się spod kontroli, narzędzie to pozwala na
upewnienie się, że interakcje pomiędzy uczestnikami będą ograniczone do
jednego miejsca i podzielone na kanały odpowiadające różnym tematom.
Nauczyciele mogą przypisać użytkowników do dowolnie dużej (lub małej)
liczby kanałów w celu zapewnienia, że tylko właściwe tematy będą widoczne
dla uczniów.
Kanały stanowią sedno konfiguracji w Slack’u. Są one miejscem przesyłania
informacji dla jego członków. Tworzenie oddzielnych kanałów dla
poszczególnych projektów jest sposobem na zorganizowanie zamieszczanych
informacji i przestawianych koncepcji i pomysłów. Użytkownicy mają
swobodę tworzenia nowych kanałów i ich wygaszania w przypadku zbyt
dużej liczby już istniejących.

Jest to między innymi automatyczne archiwizowanie wszystkich
interakcji, sprawna wyszukiwarka oraz możliwość pracy z niemal
dowolnego urządzenia. Ponieważ jest on hostowany na serwerze i
niezwykle elastyczny w konfiguracji, jego dostosowywanie i
utrzymywanie przez firmowe działy IT jest bardzo łatwe”. - Farhad
Manjoo( NY Times)
www.nytimes.com/2015/03/12
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Zalety




Doskonały kanał do dodatkowej, bieżącej komunikacji. Świetne
narzędzie do zakulisowych rozmów.
Bogaty zestaw wydajnych narzędzi i opcji.
Większość dyskusji można archiwizować w celu późniejszego
przeszukiwania. W rezultacie konsekwentne korzystanie z tego
narzędzia pozwala stworzyć szeroki zbiór informacji.

Wady






Brak kalendarza, zarządzania zadaniami i innych funkcji
ułatwiających współpracę.
Aby był skuteczny, wymaga stosowania z rozwagą.
Uczniowie mogą być skłonni stosować Slack jako narzędzie do
ogólnych rozmów towarzyskich
Nie obsługuje wyszukiwania z użyciem operatorów: można
wyszukać jedną frazę, ale nie kombinację kilku
Nie pozwala na flagowanie wiadomości od określonego
użytkownika (na przykład nauczyciela)

Wniosek
Slack to wydajne narzędzie do komunikacji i pracy zespołowej.
Nauczyciele mogą przypisać użytkowników do dowolnie dużej (lub
małej) liczby kanałów w celu zapewnienia, że tylko właściwe tematy
będą widoczne dla uczniów.
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3.5 Narzędzia do tworzenia screencastów oraz rejestrowania dźwięku

Wprowadzenie
Screencasting umożliwia użytkownikom udostępnianie swoich ekranów bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki i
udostępnianie tego wideo online dla innych osób, które mogą bezpośrednio odtwarzać je strumieniowo. Osoba prowadząca
może w ten sposób zaprezentować swoje pomysły i myśli przy wykorzystaniu innych metod niż treść w formie zwykłego
tekstu. Dzięki wykorzystaniu dźwięku i obrazu nauczyciel może odwzorować indywidualne podejście z typowej sali lekcyjnej i
przekazać jasne i kompletne instrukcje. Uczniowie mają możliwość zatrzymania odtwarzania i przewinięcia fragmentu wideo,
zapoznania się z materiałem w swoim własnym tempie, coś czego zajęcia w sali lekcyjnej nie zawsze są w stanie zaoferować.
Ponieważ różni uczniowie w różny sposób przyswajają wiedzę, screencasting może okazać się skutecznym sposobem nauki,
wziąwszy pod uwagę jego atrakcyjność dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Co więcej, screencasting jest także
korzystnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o utrwalanie materiału, ponieważ zapewnia on uczniom dostęp do zasobów wraz z
rzeczowymi i precyzyjnymi objaśnieniami nauczyciela.
W tej kategorii wybraliśmy dwa bardzo popularne narzędzia: Camtasia i Screencast-o-matic. To pierwsze, bo pozwala na
tworzenie profesjonalnie wyglądających treści, to drugie, dlatego że stanowi bardzo dobry substytut dostępny w niższej cenie.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.camtasia.com

Zastosowanie
Camtasia to oprogramowanie do tworzenia samouczków i prezentacji wideo za
pośrednictwem screencastów lub bezpośredniego nagrywania prezentacji w programie
MicroSoft PowerPoint. Narzędzie to składa się z dwóch komponentów. Camtasia
Recorder pozwala na zarejestrowanie zawartości wybranego obszaru ekranu. Możliwe
jest jednoczesne rejestrowanie dźwięku lub innych multimediów, albo dodanie tych
elementów z innych źródeł i połączenie w całość w edytorze Camtasia Studio.
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Łatwość dostępu
Camtasia zarówno w wersji dla systemu Windows jak i Mac to potężne i
wielofunkcyjne oprogramowanie do rejestrowania, edytowania i
publikowania materiałów audio i wideo na podstawie wszystkiego, co
można wyświetlić na ekranie komputera.

Zalety





Umożliwia nakładanie na siebie wielu warstw
Łatwość opanowania porównywalna z innymi narzędziami tego
typu.
Większy wachlarz narzędzi do edycji w porównaniu z
podobnymi aplikacjami.
Doskonałe samouczki online

Ocena pedagogiczna
W porównaniu z aplikacją PowerPoint Camtasia pozwala użytkownikom
na tworzenie bardziej różnorodnych prezentacji, które dzięki temu
sprawiają bardziej profesjonalne i kreatywne wrażenie. Przykładowo,
użytkownik może dodać ścieżkę muzyczną, klip wideo i/lub wywiad jako
uzupełnienie głównej prezentacji w celu lepszego objaśnienia
przedstawianej koncepcji. Z perspektywy edukacyjnej narzędzie to może
być stosowane do bardziej interaktywnego nauczania w porównaniu z
aplikacją PowerPoint

Opinie
Dzięki możliwości pracy na wielu ścieżkach Camtasia pozwala na łączenie
obiektów wideo, obrazów i klipów dźwiękowych z główną prezentacją,
która staje się dzięki temu bardziej atrakcyjna i interaktywna. Z
perspektywy edukacyjnej przekłada się to na możliwość dostosowania do
potrzeb różnych uczniów i przyczynia się do usprawnienia procesu
uczenia (nauczyciel może przykładowo wykorzystać klip audio jako
objaśnienie materiałów wyświetlanych przez ucznia w danym
momencie). Sami uczniowie mogą także skorzystać z programu, w tym z
szerokiego wachlarza oferowanych narzędzi, w celu opracowywania
bardziej profesjonalnych prezentacji i udostępniania ich innym.

Wady


Zbyt kosztowne rozwiązanie dla użytkowników ograniczających
się do tylko do podstawowych funkcji.

Wniosek
Camtasia to doskonałe, wielofunkcyjne narzędzie zarówno dla
nauczycieli jak i zawodowców z innych branż. Z uwagi na cenę tego
narzędzia jego zakup warto omówić z innymi pracownikami, aby
upewnić się, że jest ono najbardziej odpowiednie z punktu widzenia
stylu nauki, celów kursu (programu) oraz skuteczności tej formy
prezentacji.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.screencast-o-matic.com

Zastosowanie
ScreenCast-O-matic to oprogramowanie do rejestrowania dźwięku oraz
zawartości ekranu w celu tworzenia filmów wideo (na przykład krótkich
wykładów lub przewodników po kursach). Narzędzie to można obsługiwać
online albo pobrać i zainstalować. Oprogramowanie jest dostępne jako
wersja darmowa oraz w abonamencie. Wersja abonamentowa umożliwia
przesyłanie filmów bezpośrednio do Google Drive, Drop Box, a także do
kilku innych serwisów do przechowywania i udostępniania plików. W wersji
darmowej pliki można przesyłać ręcznie do pożądanego serwisu.
Płatna wersja jest także wyposażona w szerszy wachlarz narzędzi, w tym w
możliwość rejestrowania obrazu z kamery wideo i umieszczania go w
materiale, co może być szczególnie przydane w przypadku kursów online,
zwłaszcza dla wzrokowców, słuchowców lub kinestetyków. Zwiększa to
także osobisty wymiar nauki online – uczniowie mają okazję zaznajomić się z
autorem kursu i mogą być się bardziej skłonni do komunikacji, na przykład w
przypadku napotkania na problem.
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ScreenCast-O-matic oferuje szereg funkcji, takich jak: rejestrowanie zawartości
ekranu i nagrywanie obrazu z kamery internetowej, publikowanie materiału na
Google Drive, YouTube, Vimeo i DropBox, zapisywanie nagrań w postaci plików
wideo lub audio (tylko aplikacja dla systemu Windows), edytowanie, dodawanie
napisów, rysowanie i powiększanie czy wykonywanie zrzutów ekranu.

Łatwość dostępu
Narzędzie Screencast-O-Matic jest dostępne online lub jako aplikacja do
zainstalowania na komputerze. Zostało ono zaprojektowane z myślą o wielu
rodzajach odbiorców (nauczyciele, uczniowie i do zastosowań ogólnych). Przyjazny
interfejs użytkownika ułatwia tworzenie materiałów audio-wideo. Na stronie
ScreenCast-O-matic można znaleźć przydatne i proste samouczki. Nagrane filmy
można zintegrować z dowolnym systemem do zarządzania nauczaniem tak samo
łatwo, jak dowolne inne materiały wideo. Do tego użytkownicy mają możliwość
przesyłania klipów na YouTube lub wczytywania ich bezpośrednio.
Ocena pedagogiczna
Screencast-O-Matic to narzędzie bardzo korzystne z punktu widzenia uczniów,
biorąc pod uwagę jego atrakcyjność zarówno dla słuchowców, wzrokowców jak i
kinestetyków. Z edukacyjnego punktu widzenia narzędzie to zwiększa dostępność
materiałów, które z kolei mogą być dostosowywane przez twórcę kursu do potrzeb
edukacyjnych uczniów. Narzędzie to można także wykorzystać w „odwróconych”
zajęciach, aby rozwijać zdolności uczniów do krytycznego myślenia i samodzielnego
uczenia się. Jeśli uczeń napotka na trudności w zrozumieniu poruszanego tematu,
może w łatwy sposób skorzystać z materiału wideo (wspomagającego naukę), co w
rezultacie zachęca uczniów do przejęcia większej kontroli nad własną nauką.
Produkt ten jest także przydatny dla osób, które chcą nadrobić materiał po
nieobecności.
www.commonsense.org/education/website/screencast-o-matic-teacherreview/4058146#%2F4058146

Opinie

„Po rozpoczęciu korzystania ze Screencast-O-Matic (SOM) da się
zauważyć poprawę w wynikach uczniów. Rejestrowanie za pomocą
Screencast-O-Matic jest proste. SOM nagrywa to, co się dzieje na
ekranie komputera i towarzyszące temu dźwięki. Utworzony klip możesz
zapisać i osadzić bez potrzeby przesyłania go na YouTube. Produkt ten
jest niezwykle przydatny w przypadku nieobecności uczniów albo w
przypadku „odwróconej” klasy.
Przykładowo, podczas zajęć dałam uczniom odpowiednie wskazówki,
przesłałam materiał wideo do systemu LMS i poprosiłam ich o
zapoznanie się z nim przed kolejnymi zajęciami. Wykorzystuję to
narzędzie także do nagrywania poleceń dotyczących zadań dla uczniów.
Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś prosił o powtórzenie – zapisany film
wideo wystarczy, a do tego mogę go wysłać nieobecnym uczniom albo
rodzicom, którzy chcą zapoznać się z zadaniem. Narzędzie to sprawdza
się doskonale podczas pracy nad dużymi projektami – uczniowie mają
stały dostęp do materiałów wideo, które stanowią także doskonały
sposób na odświeżenie pamięci. Udało mi się wykorzystać SOM także
jako narzędzie do omówienia oczekiwań związanych z prowadzeniem
zastępstwa”. Shari M. (nauczycielka)
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Zalety







Narzędzie dostępne w trybie online i jako aplikacja do pobrania i
zainstalowania komputerze
Prosta obsługa.
Dostępność samouczków wideo
Darmowa wersja podstawowa
Aplikacja umożliwia nagrywanie materiałów wideo o długości do 15
minut, które można przesłać na YouTube
Użytkownicy mogą rejestrować cały ekran albo wybrany obszar.

Wady







Darmowa wersja nie nagrywa dźwięków systemu.
Filmy utworzone za pomocą darmowej wersji są opatrzone znakiem
wodnym.
Prostota ma także złe strony: brak kontroli i możliwości
dostosowywania.
Nagrywanie całego ekranu jest niewygodne. Należy w tym celu
przeciągnąć krawędzie obszaru nagrywania, ale po ich przesunięciu
poza krawędzie pulpitu panel sterowania oprogramowaniem
schowa się, nawet jeśli opcja wyświetlania go jest zaznaczona.
Czas nagrywania jest ograniczony w darmowej wersji do 15 sekund.

Wniosek
Screencast-O-Matic to potężne narzędzie w rękach nauczycieli, którzy mogą
dzięki niemu prowadzić zajęcia w sposób nieschematyczny. Stosujący to
rozwiązanie nauczyciele mogą także przyjrzeć się własnym lekcjom, z
pożytkiem dla jakości i jasności nauczania. Z kolei dla uczniów to dobry
sposób na pozostawanie na bieżąco nawet w przypadku braków lub
nieobecności.
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3.6 Narzędzia do tworzenia prezentacji i animacji

Wprowadzenie
Oprogramowanie do tworzenia prezentacji wykorzystywane jest do prezentowania informacji w formie pokazu slajdów. Posiada ono trzy
główne funkcje: edytor, który pozwala na wstawianie i formatowanie tekstu, metodę wstawiania i manipulowania obrazami graficznymi i
system pokazu slajdów służący do prezentowania treści. Narzędzia do tworzenia animacji to z kolei niezwykle przydatne platformy, które
umożliwiają zaprezentowanie swojego pomysłu, przy wykorzystaniu ogromnej gamy gotowych motywów, rekwizytów i elementów
przygotowanych specjalnie z myślą o tworzeniu profesjonalnych prezentacji.
W tej kategorii wybraliśmy Piktochart, ThingLink i Explain Everything.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.piktochart.com

Zastosowanie
Piktochart to internetowe narzędzie do tworzenia infografik łączących w
sobie wykresy, schematy, tekst i obrazy. Użytkownicy mogą w łatwy sposób
skompilować i zaprezentować informacje poprzez proste przeciąganie i
upuszczanie pól.
Wystarczy wybrać szablon lub motyw, a następnie wypełnić go własnymi
informacjami. Możliwość użycia dostępnych kolekcji ikon, grafik, czcionek
oraz narzędzi do projektowania sprawia, że nauka jest bardziej wciągająca i
interaktywna. Wypełniony szablon można zapisać w celu przyszłej edycji
albo wyeksportować jako plik PNG, JPEG lub PDF.
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Łatwość dostępu

Opinie

Piktochart to bardzo łatwo dostępne narzędzie. Użytkownicy wersji
darmowej mogą pracować z maksymalnie pięcioma motywami
jednocześnie. Ceny pakietów edukacyjnych wynoszą 35,33 euro za 12
miesięcy albo 110 euro za 4 miesiące dla 30 kont. Płatna wersja umożliwia
korzystanie z szerszej gamy funkcji i szablonów. O ile opanowanie narzędzia
może zająć nieco czasu, obsługa Piktochart po wdrożeniu się jest
stosunkowo prosta.

„Piktochart to narzędzie niezwykle przyjazne dla użytkownika, a logowanie

Ocena pedagogiczna
Piktochart pozwala na naukę w sposób interesujący i przydatny do
syntetycznego prezentowania danych. Jeśli chodzi o nauczanie, narzędzie
to oferuje wizualnie atrakcyjną metodę prezentowania rozległych
fragmentów wiedzy w zwięzły sposób. Piktochart docenią zwłaszcza
wzrokowcy – ponieważ informacje nie są prezentowane w postaci „ściany
tekstu”, uczniowie mogą odpowiednio skupić się na ich odbiorze.
Osoby uczące się za pomocą aplikacji Piktochart rozwijają umiejętność
komunikowania w przystępny sposób swojego pojmowania danego
tematu. Piktochart sprzyja także rozwojowi umiejętności prezentacji,
skłaniając uczniów do wyboru optymalnego, atrakcyjnego wizualnie
sposobu przedstawiania informacji, co przy okazji zwiększa ich
zaangażowanie.

przez Google upraszcza korzystanie z serwisu przez uczniów. Uczniowie mogą
wykorzystać oferowane przez Piktochart narzędzia, grafiki i obszary albo
wczytywać lub przeciągać i upuszczać obrazy z zewnętrznych źródeł.
Narzędzie to pozwala także na osadzanie wideo, map i wykresów w celu
uczynienia infografiki bardziej interaktywną. Warto dać uczniom odrobinę
czasu na zapoznanie się z różnymi funkcjami tego narzędzia, zanim przystąpią
do tworzenia własnych projektów”. Franzi K. (nauczyciel)

„Po przyjrzeniu się wielu serwisom do tworzenia infografik ostatecznie
wybraliśmy Piktochart. Ta sieciowa aplikacja jest naprawdę prosta w obsłudze
– prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia infografiki.
Stanowi ona doskonałe narzędzie do nauczania i jest alternatywą dla
tradycyjnych prezentacji złożonych ze slajdów. Uczniowie cenią sobie
możliwość zademonstrowania własnej wiedzy, a w tym Piktochart jest
niezrównany. Darmowa wersja wpasowuje się dobrze w potrzeby uczniów –
ma akurat tyle funkcji, że nie sprawia wrażenia ograniczonej. Jedną z
przydatnych zalet jest logowanie się przez Google, dzięki czemu uczniowie nie
muszą tworzyć osobnych kont w Piktochart. Opanowanie tego narzędzia, w
tym na przykład dodawania obrazów czy przesuwania elementów wymaga
nieco czasu, więc pewna wprawa jest niezbędna. Niemniej jednak uczniowie
dają sobie z tym radę bardzo sprawnie. O ile niektórym trzeba było pomóc
podczas stawiania pierwszych kroków, w miarę upływu czasu każdy uczeń
stworzył własną infografikę. Nauczyciel może z kolei przeciągnąć lub przesłać
pliki do serwisu, aby pomóc uczniom w dodawaniu treści. Z uwagi na
konieczność opanowania narzędzia doradzałabym zrobienie próbnych
projektów przed przystąpieniem do nauki z użyciem tego rozwiązania”.
Linda W. (koordynator ds. technologii)
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Zalety






Prosty w obsłudze.
Możliwość tworzenia więcej niż jednego typu dokumentu.
Darmowa wersja oferuje bezpłatne szablony i szeroką gamę narzędzi.
Gotowe dokumenty można eksportować do postaci obrazów na
komputerze lub zapisać w Pikochart na później.
Aplikacji nie trzeba instalować na, co ułatwia rozpoczęcie korzystania z
narzędzia.

Wady





Do pracy niezbędne jest połączenie z Internetem.
Obsługa narzędzia jest utrudniona w przypadku zbyt wolnego
połączenia.
Skorzystanie ze wszystkich funkcji narzędzia wymaga zakupu płatnej
wersji.
Obsługa narzędzia może okazać się czasochłonna i frustrująca dla
użytkowników mniej zaawansowanych technicznie.

Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie to stanowi platformę do tworzenia
niesztampowych i interesujących dokumentów, które następnie można
zaprezentować na zajęciach lub udostępnić uczniom. Rozwiązanie może być
stosowane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Do tego wspiera ono rozwój
wielu umiejętności, na przykład strategicznego myślenia, prezentowania
danych, czy skutecznej komunikacji. Jest to niezwykle przydatne i powszechnie
doceniane narzędzie do stosowania zarówno do celów rozrywkowych jak i
edukacyjnych, a jednocześnie pewny sposób na uczynienie zajęć bardziej
różnorodnymi.
www.graphite.org/website/piktochart-teacherreview/3951026#/3951026
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.thinglink.com

Zastosowanie
Biorąc pod uwagę oferowane przez ThingLink możliwości tworzenia i
prezentowania treści, narzędzie to można z powodzeniem wykorzystać
w nauczaniu. ThingLink do krewny aplikacji, takich jak Glogster czy Prezi,
oferujących użytkownikom alternatywę dla tradycyjnych projektów i
prezentacji. Narzędzia tego typu pozwalają na wspólną pracę z
wykorzystaniem szerokiej gamy multimedialnych usług internetowych w
celu tworzenia nowych treści. Dzięki tego rodzaju usługom uczniowie
mają do dyspozycji szereg nowatorskich sposobów na wyrażenie się, a
nauczyciele mogą prezentować materiał w dynamiczny i wciągający
sposób.
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Łatwość dostępu
Ponieważ usługa ta jest oparta na chmurze, nie ma konieczności pobierania i
instalowania aplikacji na komputerze. Jako usługa chmurowa ThingLink zapewnia
użytkownikom dostęp przez różne urządzenia i na wielu systemach operacyjnych.
Owoce pracy są przechowywane w serwisie ThingLink – użytkownicy nie muszą
posiadać własnej strony www w celu publikowania materiałów. Narzędzie to
posiada także kilka przydatnych funkcji, w tym współdzielenie materiałów poprzez
łącze do strony, dodawanie komentarzy, obserwowanie użytkownika czy osadzanie
materiałów na innych stronach.
ThingLink jest oferowany w kilku wersjach, zarówno dla klientów biznesowych jak i
osób uczących się.




Free Plan – wersja darmowa umożliwiająca przechowywanie i oznaczanie
do 50 obrazów, dodanie jednej aplikacji ThingLink i dostęp do
internetowej obsługi klienta online, bez możliwości przeglądania statystyk.
Materiały stworzone przy użyciu tej wersji są oznaczone logiem serwisu.
Nauczyciele mogą złożyć wniosek e-mailem o zwiększenie przestrzeni
dyskowej i możliwość znakowania do 500 obrazów.
Edu Premium – wersja dostępna w cenie 30 euro rocznie i zapewniająca
dostęp do maksymalnie 30 grup zajęciowych, zaawansowane opcje pracy z
obrazem i klipami wideo, biblioteki ikon premium oraz możliwość
osadzania pokazów slajdów na stronach internetowych/blogach i wiele
więcej.

Ocena pedagogiczna
ThingLink to niezwykle interaktywne narzędzie. Posiada ono bardzo szeroką gamę
funkcji, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i studentów i które
pozwolą rzeczywiście skoncentrować się na rozwoju umiejętności prezentowania
danych i projektowania. Uczniowie mogą zaprojektować wirtualny obraz samych
siebie (cyfrową autobiografię), udzielać odpowiedzi na pytania za pomocą
rozbudowanego medium, a także tworzyć interaktywne prezentacje, mapy myśli i
schematy danych.

Nauczyciele z kolei docenią to narzędzie za możliwość tworzenia
interaktywnych raportów. ThingLink można także wykorzystywać do
wielu innych zadań, w tym jako doskonałą platformę do wspierania
kreatywności uczniów.
Narzędzie to posiada ważne zalety edukacyjne – pozwala uczniom
rozwijać zdolności komunikacyjne i badawcze oraz umiejętność
prezentacji. Źródłem rozwoju jest podejmowanie decyzji przez uczniów,
którzy muszą określić, co chcą zakomunikować odbiorcom za pomocą
wybranego medium. W tym celu uczniowie muszą zadbać o to, aby
informacje były istotne z punktu widzenia prezentowanych treści, co z
kolei wymaga dogłębnego przeanalizowania tematu oraz sposobu
wykorzystania narzędzia do komunikacji. Jeśli z kolei uczniowie nie są
zaznajomieni z narzędziem, muszą wykorzystać własne umiejętności w
celu jego opanowania. Ostatecznie uczniowie muszą przedstawić
uzyskane informacje w syntetyczny sposób, w formie interesującej i
adekwatnej prezentacji. Jeśli chodzi o nauczycieli, ThingLink oferuje
sposób oceny postępów uczniów w rozwijaniu własnych umiejętności
oraz oceny poziomu zrozumienia tematu na podstawie owoców ich
pracy z ThingLink, co z kolei pozwala skierować wysiłki uczniów na
obszary, które wymagają poprawy.
Opinie

„W ThingLink najbardziej podoba mi się to, że rezultaty końcowe można
udostępniać praktycznie wszędzie, po prostu wysyłając adres URL lub
HTML. Warta docenienia jest też prostota pracy z tym narzędziem.
Dzięki niemu uczniowie mogli utrwalić sobie całą nabytą wiedzę w celu
jej późniejszego wykorzystania”. Robert C. (koordynator ds. technologii)
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„ThingLink poczyniło ogromne postępy (zarówno jako aplikacja jak i
serwis www), aby sprostać potrzebom nauczycieli. Aplikacja ta pozwala
uczniom w szybki i łatwy sposób znakować dwuwymiarowe,
nieinteraktywne zdjęcia, aby zwiększyć ich interaktywność. Znakując
zdjęcia, uczniowie mogą wykazać się wiedzą, dołączyć odnośniki/adresy
URL do uzupełniających materiałów wideo lub stron www, aby
ostatecznie nadać głębi zwykłym, bazowym treściom. O ile aplikacja
spełnia swoje zadanie, osobiście preferuję internetowe narzędzie
ThingLink. Aplikacja dobrze komunikuje się z witryną, tj. efekty pracy na
iPadzie trafiają na konto ThingLink, ale tylko narzędzie internetowe
pozwala nauczycielom tworzyć konta .edu skupiające klasy uczniów
dysponujących własnymi loginami”. Mary H. (nauczycielka)



Narzędzie to oferuje nowe podejście do interaktywnej edukacji
Jako innowacyjna platforma skierowana zarówno do uczniów jak
i nauczycieli umożliwia prezentowanie informacji w sposób
unikatowy i przyszłościowy
Oferowana bezpłatna wersja została wyposażona w wiele funkcji
przydatnych w nauczaniu

Wady



Uczniowie korzystający z tego narzędzia powinni być
zaznajomieni z kwestiami dotyczącymi praw autorskich, aby
uniknąć ryzyka ewentualnych naruszeń.

Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, ThingLink to doskonałe narzędzie do zwiększania
kreatywności nauki i zadań edukacyjnych. Jest ono dobrze
dostosowane do wykorzystania w nauczaniu, a z odrobiną wprawy
może być stosowane jako innowacyjny sposób na zaangażowanie
uczniów w naukę.

www.graphite.org/website/thinglink-teacher-review/4050526

Zalety





Obsługa ThingLink może być frustrująca dla osób, które nie mają
wprawy w korzystaniu funkcji, takich jak osadzanie łączy czy
znakowanie.
Zważywszy, że rezultaty prac przy użyciu ThingLink można
prezentować jedynie na stronie ThingLink albo osadzać na
własnej stronie, z uczniami należy omówić kwestie prywatności i
bezpieczeństwa.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.explaineverything.com

Zastosowanie
Explain Everything to aplikacja, za pomocą której zarówno nauczyciele jak i
uczniowie mogą tworzyć prezentacje i filmy edukacyjne, także z użyciem
pisma ręcznego. Na podstawie pustej tablicy lub wcześniejszego
dokumentu użytkownicy mogą dodawać notatki, obrazy, filmy itd.,
jednocześnie rejestrując zawartość ekranu i dźwięki. Owoce pracy można
zapisać jako klip wideo, plik PDF lub obraz.
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Oto niektóre z wielu zastosowań tego narzędzia w klasie:
1. Nauczyciele mogą za jego pomocą skutecznie wyjaśniać
pojęcia matematyczne.
2. Może ono służyć do wyróżniania obszarów anatomicznych na
zajęciach z medycyny albo kwestii dostępu dla studentów
terapii zajęciowej.
3. Studenci mogą przekazywać sobie opinie zwrotne dotyczące
współpracy.
4. Dla nauczycieli to dobre narzędzie do tworzenia
multimedialnych prezentacji.
Łatwość dostępu
Explain Everything to aplikacja do pobrania ze sklepu Microsoft,
Chrome Web Store, Google Play lub Apple Store. To idealne
rozwiązanie dla osób obeznanych z technologią, które szukają
nowych sposobów angażowania uczniów i korzystania z
alternatywnych sposobów interakcji na zajęciach.
Ocena pedagogiczna
Korzystając z Explain Everything, uczniowie mogą w aktywny sposób
zdobywać umiejętności tworzenia cyfrowych treści na podstawie
obrazów, tekstu oraz materiałów wideo i audio. Mogą także nauczyć
się prezentować materiały stworzone zarówno indywidualnie jak i
grupowo, co sprzyja rozwojowi umiejętności komunikacyjnych.
Także nauczyciele mogą wykorzystać to narzędzie – na przykład do
wyjaśniania złożonych koncepcji w atrakcyjny i przystępny sposób,
zwiększając tym samym zaangażowanie uczniów.

Opinie

„Explain Everything wyposażono w większą liczbę funkcji w
porównaniu z aplikacjami z tej samej kategorii, dzięki czemu nie ma
potrzeby uzupełniania jej możliwości podobnymi rozwiązaniami.
Zdaniem twórców, Explain Everything to „tablica do interaktywnego
screencastingu”, która wyróżnia się swoimi możliwościami na tle
innych cyfrowych tablic”. Melissa H. (nauczycielka)
www.graphite.org/app/explain-everything-teacherreview/4097121
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Zalety
 Uczniowie mogą importować treści multimedialne z wielu
źródeł do własnych prezentacji.
 Wyczerpujące samouczki, powiadomienia w aplikacji i
niezwykle przydatna sekcja pomocy znacznie ułatwiają
opanowanie narzędzia.
 Kilka dostępnych wersji cenowych, w tym bezpłatna.

Wady
 Niektórzy uczniowie mogą być przytłoczeni liczbą opcji
oferowanych przez aplikację.
 Aby w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia,
uczniowie powinni wiedzieć, jakie są cechy dobrej
prezentacji.
Wniosek
Explain Everything to doskonałe narzędzie do tworzenia treści
multimedialnych, samouczków, prezentacji i wielu innych
materiałów. Konfigurowanie aplikacji jest proste, do tego może być
ona używana zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, co sprzyja
nauce.

55
55

3.7 Narzędzia do tworzenia zakładek i przechowywania treści

Wprowadzenie
Narzędzia do tworzenia zakładek są jedną z technologii edukacyjnych, które w ciągu ostatnich kilku lat
przyciągają coraz więcej uwagi nauczycieli. Technologia ta oferuje rozwiązania w zakresie udostępniania
wiedzy i stanowi platformę społecznościową dla interakcji i dyskusji. Narzędzia te dają użytkownikom
możliwość wspólnego podkreślania i wyróżniania tekstu, dodawania adnotacji, w tym możliwość dodawania
komentarzy na marginesach dokumentu elektronicznego.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.diigo.com

Zastosowanie
Diigo to społecznościowy serwis zakładkowy, którego użytkownicy
mogą oznaczać zakładkami i znakować strony www. Serwis umożliwia
także wyróżnianie dowolnie wybranych treści na stronie oraz
dołączanie karteczek do wskazanych wyróżnień albo do całych stron.
Dodawane notatki mogą być stosowane do celów osobistych,
współdzielone z grupą użytkowników Diigo lub udostępnione osobom z
zewnątrz za pomocą specjalnego łącza.

57
57

Diigo to niezwykle skuteczne narzędzie umożliwiające opanowanie
umiejętności zarządzania treściami internetowymi przy pomocy różnych
funkcji. Uczniowie mogą wyszukiwać zasoby, oznaczać je zakładkami,
organizować, opisywać, a także udostępniać na potrzeby wspólnej pracy.
Uczniowie mają także okazję zdobycia wiedzy na wiele tematów poprzez
przeszukiwanie bibliotek innych użytkowników albo przeglądanie zasobów
Internetu za pomocą wyszukiwarki Google. Narzędzie to jest również
pomocne w udostępnianiu wyszukanych artykułów wraz z notatkami grupie
lub zespołowi pracującemu wspólnie nad projektem. Możliwość
udostępniania materiałów może być szczególnie przydatna dla nauczycieli,
którzy po założeniu konta Diigo o profilu dla pedagogów będą w stanie
wykorzystać serwis jako narzędzie edukacyjne. Konto to umożliwia tworzenie
kont uczniów połączonych w grupy Diigo z dostępem do wspólnych zakładek
i forów. Nauczyciele mają z kolei do dyspozycji możliwość wyróżnienia
określonych treści i obrazów, tworzenia kolekcji tematycznych i zachęcania
do dyskusji na bazie wskazanych materiałów. Grupy stanowią także
doskonałą podstawę dla uczniów do gromadzenia zasobów na własną rękę i
oznaczania ich uwagami, co pozwala rozwijać ich umiejętności badawcze.
Nauczyciele dysponujący kontem pedagogicznym mogą tworzyć zadania
sprzyjające rozwojowi umiejętności czytania wśród uczniów i wspierające
pracę zespołową oraz dyskusje.
Łatwość dostępu
Dostęp do Diigo i korzystanie z tego narzędzia jest niezwykle proste. Może
być ono zainstalowane jako dodatek do przeglądarki Chrome, dzięki czemu
użytkownicy będą w stanie w łatwy sposób dodawać pożądane artykuły do
zakładek, a także logować się do swojego konta z dowolnego komputera.
Niezwykle wygodna funkcja tworzenia grup pozwala na szybkie i sprawne
udostępnianie artykułów i list artykułów większemu gronu.

Ocena pedagogiczna
Mając na uwadze możliwości oferowane przez Diigo, nie ulega wątpliwości,
że narzędzie to stanowi dobrą podstawę do rozwijania przez uczniów ich
umiejętności analitycznych i badawczych poprzez konieczność pozyskania i
selekcji materiałów, które będą umieszczane na ich kontach Diigo. Jest to
jednocześnie okazja do rozwijania umiejętności współpracy w przypadku
korzystania z konta Diigo jako grupa podczas realizacji wspólnego projektu.
Z kolei dla nauczycieli Diigo to przydatna platforma do rozwijania
umiejętności organizacyjnych – logiczne uporządkowanie materiałów w
postaci zakładek do Diigo jest niezwykle łatwe.

Opinie

„Diigo to niezastąpione narzędzie badawcze dla uczniów realizujących
projekty. Dzięki niemu nauczyciele mają do dyspozycji bezpieczny sposób
gromadzenia i współdzielenia informacji przez uczniów. Ponadto oferuje
ono funkcje takie, jak wyróżnianie treści stron www, zrzuty ekranu,
znakowanie i więcej. Diggo daje możliwość założenia konta szkolnego albo
indywidualnego konta pedagogicznego. Nauczyciele mogą bezpłatnie
utworzyć konto i przypisać do niego uczniów bez potrzeby korzystania z
adresu e-mail. Nauczyciele mają także pełną kontrolę nad kontami
uczniów, co sprzyja bezpiecznej współpracy”. Mitzi V. (programista)
www.graphite.org/website/diigo-teacher-review/3889433#/3889433
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Zalety





Diigo to potężne narzędzie do organizacji internetowego
wyszukiwania danych. Gwarantuje ono, że wszystkie strony
internetowe, artykuły i inne odpowiednie źródła danych będą
przechowywane w logicznie uporządkowany sposób, co pozwoli
usprawnić prowadzenie badań przy użyciu zasobów online.
Diigo to niezwykle przydatny dodatek do przeglądarki Google
Chrome, dostępny podczas przeglądania dowolnego artykułu.
Narzędzie to ma także postać niezależnej aplikacji mobilnej, która
po pobraniu pozwala na przeglądanie Internetu z poziomu telefonu
i dodawanie pożądanych artykułów do listy pozycji w celu
późniejszego przeczytania.

Wady






Diigo oferuje dodatkowe funkcje jedynie użytkownikom
przeglądarek Google Chrome i Firefox. Wyróżnianie i zapisywanie
artykułów w przeglądarce iExplorer wymaga ręcznego kopiowania
adresów URL i wklejania ich do konta Diigo.
Aby móc korzystać z Diigo na urządzeniu mobilnym, wymagane jest
zainstalowanie aplikacji. (istnieje możliwość korzystania z Diigo z
poziomu przeglądarki Safari po zalogowaniu się na konto Diigo w
jednej karcie i ręcznym kopiowaniu interesujących artykułów z
innych kart). Aplikacja nie pozwala jednak na dostęp do artykułów w
trybie offline.
Darmowa wersja ma dość ograniczony zestaw funkcji. W przypadku
wielu grup jej przydatność może okazać się ograniczona.

Wniosek
Diigo to niezwykle skuteczne narzędzie, które może być naprawdę pomocne
w prowadzeniu badań i realizacji wspólnych projektów przez uczniów. Jego
darmowa wersja oferuje uczniom szereg użytecznych funkcji. Ogólnie rzecz
biorąc, to innowacyjne narzędzie wspiera uczniów w prowadzeniu badań w
sposób bardziej wydajny i skuteczniejszy.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.pinterest.com

Zastosowanie
Pinterest to tematyczna sieć społecznościowa dostępna w postaci
bezpłatnej strony www lub aplikacji dla systemów Android i iOS.
To narzędzie do tworzenia wizualnych zakładek jest przydatne w
odkrywaniu i zapisywaniu kreatywnych pomysłów. Użytkownicy
serwisu mogą przesłać, zapisywać i sortować obrazy oraz inne
pliki multimedialne, a także organizować je w kolekcje – „tablice
korkowe”. Możliwe jest także przeglądanie kolekcji innych
użytkowników.
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Pinterest to internetowe narzędzie, które w krótkim czasie zyskało
dużą popularność wśród nauczycieli, którzy mogą wykorzystywać
tablice do zapisywania dowolnych materiałów – od zdjęć do wpisów z
blogów – w jednym, łatwo dostępnym i praktycznym miejscu.
Pinterest może także stanowić forum do badania różnych tematów
lub realizacji wspólnych zadań – na tablicy uczniowie mogą przypinać
przydatne artykuły, zdjęcia czy klipy wideo. Uczniowie mogą na
przykład przybliżyć postać historyczną, tworząc tablicę z materiałami
dostępnymi online i obrazami związanymi z przedstawianą osobą.
Zamiast tradycyjnej bibliografii możliwe jest umieszczenie
odnośników do źródeł internetowych, prezentacji czy blogów.
Zadania grupowe stają się prostsze, gdy wszyscy uczestnicy mogą
dodawać pozycje do tablicy w celu ich wspólnego wykorzystania.
Przykładowa tablica może zawierać przekrój przez interesujące
dziesięciolecie (ze wskazaniem kluczowych postaci, trendów czy
wydarzeń kulturalnych z tego okresu).
Łatwość dostępu
Pinterest to narzędzie stosunkowo proste w obsłudze. Do rozpoczęcia
korzystania niezbędne jest założenie bezpłatnego konta przez ucznia
lub nauczyciela, a następnie utworzenie tablicy poprzez przypięcie do
niej odpowiednich treści. Jednocześnie Pinterest stanowi platformę
dla uczniów i nauczycieli, za pomocą której możliwe jest przesłanie i
udostępnianie prac, współpraca z innymi użytkownikami, czy
dynamiczne tworzenie pomysłów. Przesyłane obrazy można połączyć
z odpowiednimi stronami www, na przykład z dodatkowymi
informacjami dotyczącymi badanego obszaru. Pinterest to także
bezpłatna aplikacja, którą można pobrać na dowolne urządzenie
mobilne w celu korzystania w dowolnym miejscu.

Ocena pedagogiczna
Pinterest to istotne narzędzie z punktu widzenia nauczycieli. Oferuje
ono możliwość kierowania uwagi uczniów na informacje, które mogą
okazać się przydatne i inspirujące. To także bardzo ciekawe i wciągające
środowisko, w którym uczniowie łatwo się odnajdą. Jako narzędzie
edukacyjne Pinterest pomaga uczniom rozwijać umiejętności badawcze
i organizacyjne poprzez konieczność podejmowania decyzji dotyczących
wyboru materiałów oraz optymalnego sposobu ich prezentowania.
Opinie

„To doskonałe narzędzie dla nauczycieli szukających pomysłów do
wykorzystania na zajęciach. Umożliwia ono tworzenie różnego rodzaju
kolekcji – tablic, na przykład matematycznych, książkowych,
edukacyjno-filmowych itp. i dodawanie w nich łączy do materiałów
opatrzonych zdjęciami. Ponieważ tablice można udostępniać i
współdzielić, uczniowie mogą robić to samo na potrzeby badań czy
projektów grupowych” Julia B. (nauczycielka)
www.graphite.org/app/pinterest-teacher-review/4014916
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Zalety






Z uwagi na zróżnicowane grono użytkowników oraz
dostępne funkcje wyszukiwania, Pinterest to narzędzie,
któremu warto się przyjrzeć. Zakres materiałów
dostępny z poziomu tej pojedynczej platformy jest
imponujący.
Rejestracja do tego darmowego narzędzia jest bardzo
prosta.
Dostępna jest także aplikacja mobilna.
Możliwość przesyłania prac sprawia, że jest to
wartościowa platforma do udostępniania swoich
pomysłów i motywów.

Wady


Duże ryzyko rozproszenia uwagi uczniów, którzy mogą
zacząć przeglądać treści niezwiązane z nauką.

Wniosek
Pinterest niemal wyparł z rynku czasopisma – posiada on
wszystkie ich zalety, bez tych wszystkich reklam. Narzędzie to
wpływa na rozwój wyobraźni uczniów i ich zdolności do nauki.
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3.8 Hosting wideo i narzędzia do edytowania

Wprowadzenie
Usługi hostingu wideo to strony internetowe lub oprogramowanie, które umożliwiają użytkownikom
rozpowszechnianie swoich klipów wideo. Strony internetowe umożliwiające edycję plików wideo
zazwyczaj oferują użytkownikom określone formy edycji. Niektóre z tych aplikacji pozwalają po prostu na
przycięcie wideo do postaci mniejszego klipu. Inne serwisy z kolei powielają te same funkcjonalności,
które były wcześniej dostępne jedynie za pośrednictwem programu Windows Movie Maker, iMovie i
innych aplikacji po stronie klienta, które są uruchamiane poza stroną internetową. Niektóre z tych stron
oferują dodatkowo edytory do pobrania, przy czym jest to wykaz nie desktopowych, a internetowych
edytorów wideo.
Wybrane narzędzia to YouTube i Blender.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.youtube.com

Zastosowanie
Kluczowe narzędzie do nauki i popularne miejsce do udostępniania
treści wideo. YouTube to ogromny zbiór fantastycznych materiałów
wideo na praktycznie każdy możliwy do wyobrażenia temat. Filmy
wideo to doskonały sposób urozmaicenia zajęć – odpowiednio
dobrane materiały filmowe, grafiki czy efekty dźwiękowe zwiększają
zainteresowanie prezentowanym tematem.
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Materiały na YouTube można wykorzystywać jako podstawę do
dyskusji na zajęciach – to kompleksowe podejście do nauczania
obejmuje umożliwienie uczniom tworzenia, edytowania,
przesyłania i omawiania własnych filmów, co jeszcze bardziej
sprzyja zdobywaniu wiedzy.
Łatwość dostępu
YouTube to bezpłatna (utrzymywana z reklam) usługa hostingu
materiałów wideo. W Stanach Zjednoczonych testowana jest
obecnie pilotażowa, płatna usługa YouTube Red: bez reklam, z
możliwością pobierania filmów i list filmów w celu przeglądania
offline oraz z bezpłatną subskrypcją muzyki z Google Play.
Ponieważ każda osoba z aparatem cyfrowym lub kamerą wideo i
łączem internetowym możne tworzyć, przesyłać i udostępniać
swoje filmy na YouTube, użycie tego narzędzia do celów
edukacyjnych może być jednocześnie wyzwaniem jak i
ekscytującym przeżyciem dla uczniów.
Ocena pedagogiczna
Stosowanie materiałów wideo w edukacji jest korzystne z wielu
powodów. Pozwala ono na przykład zapewnić kontekst do analizy,
rozwiązywania problemu lub dyskusji. Filmy wideo pozwalają także
nabyć szereg umiejętności związanych z samym procesem ich
tworzenia. Do tego sprzyjają one nauce poprzez zwiększanie
motywacji uczniów i ułatwianie przyswajania wiedzy.

Firma Google udostępniła specjalną wersję YouTube – YouTube
For Schools dającą uczniom dostęp do tysięcy wysokiej jakości
darmowych filmów edukacyjnych w ramach kontrolowanego
środowiska YouTube EDU. Materiały te zostały udostępnione
przez uznane instytucje, takich jak Stanford, PBS czy TED, a także
przez innych obiecujących partnerów YouTube. W zakładce
YouTube.com/Teachers nauczyciele znajdą setki list z filmami
uporządkowanymi zgodnie z popularnymi standardami nauczania.
Listy te zostały skompilowane przez nauczycieli dla nauczycieli,
aby można było przeznaczać więcej czasu na nauczanie, a mniej
na wyszukiwanie.

Opinie

„YouTube to skuteczne narzędzie do nauki i do współdzielenia,
wyszukiwania oraz tworzenia treści. Z uwagi na szeroki zakres
tematyczny, oferuje ono bardzo wiele uczniom w każdym wieku.
Wadą YouTube jest to, że treści wideo dla niektórych zagadnień
nie zawsze są całkowicie adekwatne. Dlatego też lepszym
pomysłem może być wykorzystanie tego źródła jako uzupełnienia
dla innych narzędzi i materiałów w celu opracowania precyzyjnie
dostosowanych i skutecznych treści edukacyjnych”.
_ G. Kelly (nauczyciel)
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Zalety






Wady
Uczniowie są prawdopodobnie obeznani z tym narzędziem.
Nauczyciele mogą publikować własne treści edukacyjne albo
wyszukać odpowiednie materiały.
Platforma dostępna w wielu językach.
Dostęp do wielu filmów wideo pozwala na poszerzenie i
pogłębienie wiedzy uczniów.
Bezpłatna aplikacja dla systemów iOS, Android i Windows
Phone.





Dostępne materiały mogą rozpraszać uczniów.
Filmy są dostępne publiczne – każdy może
przygotowany przez Ciebie materiał.
Możliwe problemy z naruszeniem praw autorskich

obejrzeć

Wniosek
O ile YouTube może być przydatnym narzędziem do nauki, zawiera ono
także wiele materiałów, które nie zawsze trafnie spełniają potrzeby
edukacyjne. Dlatego też platformę tę najlepiej stosować w połączeniu z
narzędziami do edycji wideo, aby dostosować materiały tak, aby idealnie
nadawały się do nauki.
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Ocena pedagogiczna: Blender
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.blender.org

Zastosowanie
Blender to pakiet oprogramowania open source do
trójwymiarowego modelowania, animacji, renderowania, postprodukcji, interaktywnej produkcji i odtwarzania. Jest on dostępny
na licencji GNU General Public License w wersjach dla wszystkich
popularnych systemów operacyjnych. Oferowane przez program
narzędzia obsługują różne techniki i tryby pracy, umożliwiając
tworzenie złożonych animacji.
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Łatwość dostępu:
Blender pozwala na tworzenie profesjonalnej klasy animacji i modeli 3D
przy użyciu przemyślanego interfejsu i za pomocą szerokiego wachlarza
narzędzi. Zarówno użytkownicy z doświadczeniem w cyfrowej animacji
jak i osoby pragnące rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie znajdą
wszystko, czego potrzebują w tym kompleksowym pakiecie
oprogramowania.
Ocena pedagogiczna:
Blender to doskonałe narzędzie do wykorzystania w nauczaniu kwestii
związanych z naukami przyrodniczymi. Prezentowane symulacje i modele
ułatwiają zagłębienie się w tajniki pojęć fizycznych i matematycznych.
Ponieważ różni uczniowie w różny sposób przyswajają wiedzę, możliwość
zademonstrowania modelu objaśnianej koncepcji albo sposobu
tworzenia takiego modelu jest niezwykle cenna – wzbogaca ona proces
nauki o przykłady z realnego świata.
Opinie

„Korzystam z Blendera do demonstrowania różnych koncepcji
technologicznych
takich
jak
programowania,
projektowanie,
modelowanie 3D, matematyka kartezjańska, animacja, grafika czy
renderowanie. Przykładowo, za pomocą Blendera moi studenci mogą
zwizualizować sobie trójwymiarowy układ kartezjański, a następnie
zaplanować i precyzyjnie przekształcić położenie obiektów na zbiory
trzech wartości liczbowych. Studenci stosują metodę prób i błędów, a
rezultaty swoich działań mogą oglądać na bieżąco na ekranie. Cały proces
nie tylko sprzyja rozwojowi kreatywności, ale także pozwala na
zaznajomienie się z kluczowymi pojęciami związanymi z animacją i sztuką
trójwymiarową” – Mark Gilliland (nauczyciel)

Zalety
 Bogaty zestaw funkcji: narzędzia do pracy z obiektami 3D –
rozwijanie, cieniowanie, mechanika i zachowanie
cząsteczek,
tworzenie
w
czasie
rzeczywistym
trójwymiarowych obiektów do gier i wiele więcej.
Oprogramowanie jest także wyposażone w narzędzia 2D i
3D do obsługi algorytmicznych pędzli, renderowania
krawędzi czy symulowania zderzeń. Do tego aplikacja
obsługuje szeroką gamę formatów plików 2D i 3D.
 Przyjazny interfejs użytkownika: wiele funkcji wpasowano w
intuicyjny interfejs. Najpopularniejsze narzędzia
umieszczono na ekranie głównym, zostawiając
wystarczającą ilość miejsca na duże okno poglądowe. Inne
przydatne narzędzia są dostępne z poziomu menu
rozwijanych z górnej części ekranu. Dla oprogramowania
jest także dostępnych wiele kompleksowych i
wyczerpujących plików pomocy.
 Oprogramowanie open source: dobra alternatywa dla
kosztownych narzędzi komercyjnych z wysokimi opłatami
licencyjnymi.
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Wady
 Czasochłonność: nawet użytkownicy zaznajomieni z tego
rodzaju aplikacjami będą mieli trudności z natychmiastowym
wdrożeniem się i szybkim uzyskaniem rezultatów.
Rzeczywiste opanowanie wszystkich funkcji i produktywne
opanowanie aplikacji wymaga poświęcenia dużych ilości
czasu. Inwestycja ta zwraca się jednak z nawiązką, jeśli
chodzi o rezultaty i wygodę zapewnianą przez program.
Wniosek
Blender to oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania i
animacji o fantastycznych możliwościach. Oferuje ono szereg
narzędzi, a jego interfejs zaprojektowano z myślą o wydajnym i
wygodnym wykonywaniu zadań. O ile opanowanie programu
wymaga czasu do zagłębienia się w dokumentację – korzyści
edukacyjne są tego warte.
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3.9 Narzędzia do blogowania i sieci społecznościowe

Wprowadzenie
Grupowe strony internetowe, blogi, strony typu Wiki i Twitter pozwalają uczniom oraz nauczycielom na
prezentowanie swoich myśli, pomysłów i komentarzy na stronie internetowej w interaktywnym środowisku
edukacyjnym. Serwisy społecznościowe są wirtualnymi społecznościami dla osób interesujących się danym
tematem, które mogą dzielić się wiedzą i opiniami za pomocą połączeń głosowych, czatów, wiadomości
błyskawicznych, wideokonferencji lub blogów. Sieci społecznościowe sprzyjają współpracy oraz
zaangażowaniu i mogą być dla uczniów świetnym narzędziem motywacyjnym.
Nasz wybór to Facebook i Blogger.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.facebook.com

Zastosowanie
Facebook to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych.
Nawet jeśli nie powstał on z myślą o potrzebach edukacyjnych, posiada on
ogromny potencjał w usprawnianiu procesu nauki. Za pomocą tego
narzędzia nauczyciele mogą udostępniać materiały z kursów, inicjować
dyskusje, zachęcać do współpracy, wspierać budowanie relacji między
uczniami, a także korzystać z wielu narzędzi (takich jak filmy, zdjęcia, grupy,
czaty czy prywatne wiadomości), także w połączeniu z innymi serwisami
społecznościowymi, jak na przykład Twitter.
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Oto kilka przykładowych zastosowań Facebooka do celów związanych z edukacją:
1. Tworzenie zamkniętych grup. Wstęp do zamkniętej grupy jest ograniczony do
zaproszonych osób. Nikt inny nie będzie mógł przeglądać treści, dyskusji, postów
itp. wewnątrz takiej grupy. Jest to zatem doskonałe i bezpieczne środowisko do
interakcji i budowania relacji.
2. Tworzenie ankiet w celu uzyskiwania informacji zwrotnych na temat kursu albo
ewentualnego programu, pytanie o zdanie na określone tematy, czy choćby
generowanie statystyk
3. Tworzenie kwestionariuszy w celu badania preferencji, awersji i zainteresowań
obecnych lub potencjalnych uczniów tak, aby tworzony kurs trafiał w ich
potrzeby.
4. Przesyłanie materiałów i zasobów z kursu zamkniętej grupie utworzonej przez
uczniów lub na ich konta. Wszystkie zasoby będą dostępne w dowolnym
momencie. Jeśli uczeń pomyli się w pracy, będzie mógł ją poprawić i przesłać
ponownie. Z kolei nauczyciel uzyska natychmiastowe informacje zwrotne i
potwierdzenie odbioru materiału. Ponieważ zdalny dostęp do zasobów jest
zapewniany niezależnie do fizycznej lokalizacji ucznia, skraca się czas
niezbędnego przebywania w klasie.
5. Wykorzystanie wszystkich multimedialnych narzędzi edukacyjnych i
komunikacyjnych oferowanych przez Facebook, takich jak filmy, prezentacje,
obrazy, zdjęcia, grupy dyskusyjne, czaty, prywatne wiadomości, a także
udostępnianie, polubienia, wyróżnianie czy promowanie. Krótko mówiąc:
skorzystanie z przyjaznego i popularnego interfejsu użytkownika.
6. Doradzenie uczniom połączenia smartfonu z Facebookiem, aby mogli na
bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach i aktywnościach
związanych z kursem. System powiadomień Facebooka pozwala utrzymać
kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami – nowymi grupami, zaproszeniami,
dyskusjami, komentarzami, oznaczeniami, materiałami, odnośnikami itd.

Tworzenie Facebookowych aplikacji i podejmowanie prób opracowania
interesującej bazy na potrzeby dodawania nowych funkcji przez
programistów. Ciekawa i interaktywna aplikacja Facebookowa z pewnością
od razu wciągnie uczestników.
8. Zachęcanie uczniów do zawierania znajomości i wspólnej pracy.
Nauczyciele mogą także wyznaczać zadania grupowe w celu dalszego
zachęcania do współpracy i budowania relacji pomiędzy uczniami. O ile na
początku może to prowadzić do nieporozumień związanych z hierarchią ról,
można ją zawsze przywrócić, nadając odpowiedni ton i charakter dyskusjom
i grupom. Zabawa ma swoje miejsce, ale warto pamiętać, że głównym
celem jest nauka.

Łatwość dostępu:
Facebook to lider zarówno jeśli chodzi o popularność jak i zaangażowanie.
Wskaźnik regularnego użytkowania tego serwisu wynosi 48% całkowitego
czasu poświęconego aplikacjom. Aby móc z korzystać z jego możliwości,
nauczyciel lub uczeń powinien najpierw utworzyć konto (uczeń musi mieć
ukończone 13 lat).
Z serwisu można korzystać z poziomu przeglądarki albo jednej z wielu
aplikacji na urządzenia mobilne, takie jak iPhone, iPad, urządzenia z
systemem Android czy Windows Phone. Dzięki temu dostęp do
oferowanych treści jest łatwy niezależnie od lokalizacji.
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Ocena pedagogiczna
Facebook to serwis społecznościowy z możliwością wykorzystania do
zastosowań edukacyjnych. Może być on przydatny zarówno jako narzędzie do
współpracy pomiędzy uczniami jak i jako sposób motywowania do nauki.
Spośród wielu zalet korzystania z Facebooka do celów edukacyjnych są też
następujące:






Usprawnienie współpracy pomiędzy uczniami.
Okazja na zadawanie pytań oraz pomoc innym uczniom w
rozwiązywaniu trapiących ich kwestii.
Uczynienie nauki bardziej aktywną.
Okazja na wykorzystanie zasobów multimedialnych na potrzeby
zdobywania wiedzy.
Umożliwienie nauczycielom monitorowania udziału uczniów w
projektach grupowych.

O ile Facebook jest atrakcyjny dla uczniów (z uwagi na ich znajomość mediów
społecznościowych), należy pamiętać, aby uczniowie i nauczyciele wyznaczyli
ramy tego, co jest właściwe i akceptowalne, jeśli chcą wykorzystać to narzędzie
do celów edukacyjnych i udostępniania materiałów.
Opinie

„O ile w opinii niektórych nauczycieli Facebook to narzędzie zniechęcające i
ryzykowne, moim zdaniem oferowane przez nie korzyści są tego warte,
zwłaszcza po opanowaniu obsługi wszystkich ustawień oferowanych przez
serwis. Facebook to rozmyślne, interaktywne i przyjemne narzędzie oferujące
dokładnie to, czego brakowało internetowym kursom powiązanym z forami.
Facebook to sposób na zbudowanie doskonałej wirtualnej klasy. – Danielle
Geary (nauczycielka).
www.teachercast.net/2016/03/01/facebook-in-the-classroom/

Zalety
 Większość uczniów jest już zaznajomiona z tym narzędziem
społecznościowym, które do tego jest jednym z najprostszych w
obsłudze.
 Sprzyja ono zgłaszaniu pomysłów i wyrażaniu zastrzeżeń przez
uczniów. Zwiększa zaangażowanie uczniów.
 Ułatwia udostępnianie materiałów przez nauczycieli wszystkim
uczniom.
 Jest dostępne w ponad 100 językach.
 Jest całkowicie darmowe.
Wady
 Uczeń musi mieć ukończone 13 lat.
 Dostępne treści niezwiązane z nauką mogą rozpraszać uczniów.
 Niektórzy uczniowie mogą publikować nieodpowiednie treści
Wniosek
Facebook to ogromna szansa na przybliżenie klasy wirtualnej do świata
rzeczywistego. Ponieważ środowisko to w znacznym stopniu usprawnia
proces nauczania, a także z uwagi na jego potencjał, wielu nauczycieli
włącza Facebook do własnego środowiska edukacyjnego.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.blogger.com

Zastosowanie
Blogger to oferowane przez firmę Google narzędzie do tworzenia blogów.
Platforma ta jest całkowicie bezpłatna i obejmuje hosting oraz narzędzia
analityczne. Umożliwia ona także wyświetlanie reklam – w takich
przypadkach autorzy blogów otrzymują część zysków.
Blogi prowadzone na tej platformie służą do wielu celów, od prezentowania
poglądów autora na określone tematy, do informowania znajomych i rodziny
o bieżących wydarzeniach. Na etapie tworzenia bloga użytkownik ma do
wyboru kilka opcji: użycie domyślnego adresu URL, wykorzystanie istniejącej
domeny albo zakup nowej domeny.
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Opinie
Łatwość dostępu
Ponieważ Blogger jest aplikacją opartą na sieci www (dostępną pod adresem
www.blogger.com), można z niego korzystać z każdego miejsca, w którym jest
połączenie z Internetem. Do używania Bloggera niezbędne jest posiadanie
konta Google. Alternatywą jest utworzenie „ograniczonego profilu”, który
pozwala na anonimowe prowadzenie bloga. Samo narzędzie jest bardzo
proste w obsłudze – nowy blog można powołać do istnienia w ciągu zaledwie
10 minut.
Ocena pedagogiczna
Platformę Blogger można stosować do różnych celów związanych z edukacją.
Z jej pomocą uczniowie mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami.
Platforma ta nie tylko przyczynia się do szlifowania warsztatu pisarskiego
uczniów, ale także stanowi doskonałe źródło treści, dzięki którym mogą oni
poszerzać swoje horyzonty.
Funkcja prowadzenia bloga przez kilku autorów pozwala z kolei na realizację
wspólnych projektów w ramach tej platformy. Zważywszy, że umiejętności
komunikacyjne i badawcze oraz zdolność zespołowego rozwiązywania
problemów mają duże znaczenie na poziomie szkolnictwa wyższego i w
nowoczesnych środowiskach pracy, narzędzie to doskonale sprawdza się w
tych przypadkach.
Niemniej, nauczyciele uczniów z innych kategorii również mogą skorzystać z
tej platformy jako świetnego narzędzia do publikowania informacji związanych
z nauczaniem. Rodzice mają z kolei możliwość monitorowania aktywności
swoich pociech poprzez śledzenie bloga prowadzonego przez nauczyciela.

„Blogger można stosować do nauki na wiele sposobów. Cenię go ze
względu na prostotę obsługi, współpracę z kontem gmail, synchronizację z
dokumentami na dysku Google i kalendarzem, czyli ogólnie za
kompatybilność z różnymi usługami Google”.
Amy L. – (nauczycielka)

„Blogger to doskonałe narzędzie dla uczniów, którzy mają zamiar
wprawiać się w pisaniu w Internecie poprzez prowadzenie bloga.
Wprawdzie narzędzie to nie oferuje dużej elastyczności w dostosowaniu,
zawiera ono podstawowe funkcje niezbędne dla nauczycieli, którzy
chcieliby zachęcić uczniów do tworzenia blogów. Interfejs Bloggera jest
minimalistyczny, ale w przeciwieństwie do innych platform użytkownik nie
musi dysponować rozległą wiedzą na temat programowania czy języka
HTML, aby wykorzystać do maksimum możliwości tego narzędzia. Gdyby
tylko Blogger miał funkcję zamiany tekstu na mowę, jestem pewna, że
byłby jeszcze popularniejszy wśród blogujących uczniów, zwłaszcza tych z
ambicjami stania się pisarzami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami”.
Janice L.A – (nauczycielka)
www.graphite.org/website/blogger-teacher-review/3908826
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Zalety
 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą korzystać z wielu
możliwych zastosowań tej platformy.
 Rozwiązanie dostępne całkowicie za darmo.
 Prosta konfiguracja i tworzenie nowego bloga.
 Możliwość ograniczenia widoczności bloga do grona wskazanych
osób (rodzina, znajomi itp.).
 Solidna i bezpieczna platforma.
 Brak ograniczeń miejsca – użytkownicy publikować tyle treści, ile
tylko zechcą.

Wady
 Wskazówki od nauczycieli są wymagane w celu zapewnienia, że
informacje opublikowane przez uczniów będą dostępne tylko dla
wybranych osób.
 Rzadkie aktualizacje.
 Uczniów mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści.
 Przenoszenie bloga na inną platformę to skomplikowany proces.
Wniosek
Blogger posiada wielki potencjał, jeśli chodzi o zastosowania w nauczaniu.
Nauczyciele mogą używać tego narzędzia w sposób kreatywny i zgodnie z
własnymi potrzebami. Z punktu widzenia ucznia Blogger odznacza się
prostotą obsługi.
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3.10 Narzędzia do organizowania webinariów i spotkań

Wprowadzenie
Webinaria umożliwiają uczestnikom wzajemną interakcję, przez co są one nieco podobne do
spotkań twarzą w twarz. Narzędzia te umożliwiają użytkownikom uczestniczenie w kursie lub
projekcie nawet, jeśli nie mogą oni być obecni osobiście na zajęciach. Oferują one także
możliwość udostępniania informacji jako dokumentów, zdjęć lub filmów.
W tej kategorii wybraliśmy dwa narzędzia: Skype i GoToMeeting.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.skype.com

Zastosowanie
Skype to narzędzie do komunikowania się z ludźmi na całym świecie za
pomocą wiadomości, rozmów głosowych i połączeń wideo. W
kontekście edukacyjnym aplikacja ta stanowi pomost komunikacyjny
pomiędzy uczniami, nauczycielami i wszystkimi osobami ciekawymi
innych i chcącymi poszerzać swoje horyzonty.
W edukacji narzędzie to pozwala uczniom i nauczycielom nawiązywać
kontakty z innymi klasami – na przykład z zagranicy, aby usprawnić i
uatrakcyjnić proces nauczania języka obcego.
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Łatwość dostępu

Opinie:

Skype to narzędzie darmowe i proste w obsłudze. Aby rozpocząć korzystanie z
niego, wystarczy pobrać aplikację ze strony internetowej i założyć konto.

„Skype sam w sobie nie ma żadnych wartości dydaktycznych – aby skorzystać z
jego potęgi, musisz sam się wysilić. Wystarczy, że znajdziesz inną klasę – wpisz
w Google „Skype Pen Pals” i porozmawiaj z kimś przed wysyłaniem jakiejkolwiek

Ocena pedagogiczna
Skype to narzędzie pomocne w przeniesieniu nauki poza mury szkoły. Daje ono
uczniom możliwość poznania nowych, interesujących osób, konsultowania się ze
specjalistami, dzielenia pomysłami i plikami oraz angażowania w interaktywną
naukę.
Skype to narzędzie jeszcze bardziej interaktywne i angażujące w przypadku
nowoczesnych uczniów, z uwagi na pozwolenie im na większą odpowiedzialność
np. przez zadawanie pytań, czy kierowanie przebiegiem dyskusji zgodnie z
tematem studiów. Możliwość skontaktowania się ze specjalistami w
studiowanej dziedzinie stanowi nieocenioną zaletę – pozwala to uczniom
zapoznać się ze zwyczajami w różnych częściach świata, dzięki czemu nauka jest
głębsza i pełniejsza.
Co więcej, osoby uczące się zdalnie mają możliwość bardziej osobistej interakcji
z nauczycielem, co sprzyja skuteczności nauki i jednocześnie zwiększa komfort
ucznia, skłaniając go na przykład do zadawania pytań w razie napotkania na
trudności.

wiadomości. Jeśli znajdziesz kogoś interesującego z dziedziny, którą poznają
Twoi uczniowie, prześlij tej osobie e-maila i spytaj, czy zostanie Twoim
kontaktem na Skype! Jeśli odrobinę się postarasz, zobaczysz, że Skype do
doskonałe narzędzie do „poszerzania świata” i „zdobywania bazowej wiedzy” –
Marcello S. (nauczyciel)
www.graphite.org/website/skype-teacher-review/3964266
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Zalety
 Bezpłatne pobranie i instalacja.
 Szereg aplikacji dostosowanych do różnych urządzeń, w tym na telefony
komórkowe, telewizory czy konsole Xbox One.
 Bardzo rozbudowana sekcja odpowiedzi na często zadawane pytania, w
tym dział „Skype w klasie” skierowany do nauczycieli.
Wady
 Jakość dźwięku może być niezadowalająca.
 Podczas nawiązywania połączenia mogą wystąpić problemy.
Wniosek
Skype to popularne narzędzie do darmowych rozmów głosowych i połączeń
wideo z osobami w różnych zakątkach świata. Stwarza ono doskonałe
możliwości edukacyjne i może być pomocne w uatrakcyjnieniu zajęć.
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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.gotowebinar.com

Zastosowanie
GoToWebinar (albo GoToMeeting) to narzędzie, za pomocą
którego nauczyciele mogą tworzyć seminaria online i zapraszać do
nich uczniów, wykładowców i panelistów. Oferuje ono skuteczny
sposób na włączenie narzędzi internetowych w proces nauczania,
zwłaszcza w przypadku uczniów zdalnych.
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Ocena pedagogiczna
GoToMeeting wyposażono w następujące główne funkcje:

• Wideokonferencje w jakości HD.
• Bezpłatne numery telefoniczne.
• Współdzielenie ekranu.
• Pomoc w tworzeniu spotkań z udziałem wielu osób.
• Współdzielenie klawiatury i myszy.
• Rejestrowanie przebiegu spotkania.
• Narzędzia do rysowania.
• Dostęp do spotkań z poziomu najpopularniejszych platform oraz urządzeń
przenośnych.

• Wykorzystanie dodatków i wtyczek do zarządzania spotkaniami z poziomu
aplikacji Outlook, kalendarza Google, kalendarza iOS, a także innych
popularnych urządzeń i aplikacji.
Łatwość dostępu
Aplikacja ta jest prosta w obsłudze i wyposażona w szereg instrukcji. Co
więcej, pracownicy wsparcia online służą pomocą w utworzeniu nowego
seminarium. Niektóre funkcje (w tym możliwość wyboru prelegentów)
pozwalają nauczycielowi kontrolować przebieg spotkania (na przykład
podczas zadawania pytań lub w celu skupienia się na temacie dyskusji).
Uczniowie nie muszą posiadać własnych kont, aby dołączyć do spotkania. Co
więcej, aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows Phone sprawiają, że
GoToMeeting można wykorzystywać w dowolnym miejscu, w którym jest
połączenie z Internetem.

Narzędzie to pozwala uczniom kontaktować się z nauczycielami i innymi
uczniami poza murami szkoły. W rezultacie nauczyciele się bardziej
dostępni dla uczniów (szczególnie w czasie egzaminów lub podczas
urlopów naukowych). Webinaria umożliwiają uczniom zadawanie pytań,
zachęcają do wspólnego rozwiązywania problemów i pomagania innym,
co w rezultacie pozwala lepiej opanować trudne obszary nauczanego
materiału. Narzędzie to sprzyja większej współpracy, zapewniając
możliwość organizowania spotkań z profesjonalistami specjalizującymi
się w pokrewnych zagadnieniach. Możliwość wymiany wiedzy z
miejscowymi lub międzynarodowymi specjalistami bez konieczności
odbywania kosztownych podróży to ogromna zaleta, której
wykorzystanie pozwala nauczycielom osiągnąć wyższy wymiar
globalnego uczestnictwa w procesie nauki. GoToMeeting szczególnie
dobrze wpasowuje się w potrzeby osób uczących się zdalnie, oferując
bardziej osobisty wymiar komunikacji z nauczycielem w porównaniu z
tradycyjną pocztą elektroniczną.
Opinie

„Narzędzie wygodne i proste w użyciu. Dzięki niemu udało mi się skupić
spotkania w jednym miejscu i jednocześnie prowadzić prezentacje w
wielu różnych lokalizacjach. Jako firma, której klienci są rozproszeni po
całym świecie wykorzystaliśmy to rozwiązanie do organizacji konferencji
i seminariów bez konieczności odbywania fizycznych podróży”.
- Matthew Kesting (administrator w KramerAmado PC)
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Zalety
 Prosta konfiguracja.
 Łatwe tworzenie spotkań.
 Aplikacje na urządzenia mobilne – możliwość prowadzenia
spotkania lub udziału w nim z dowolnego miejsca.
Wady
 Zdaniem wielu użytkowników wersja na komputery Mac ma
przestarzały interfejs.
 Aplikacja zorientowana biznesowo.
Wniosek
GoToMeeting to elastyczne narzędzie do telekonferencji, spotkań
online, czy nawet demonstracji handlowych. Pomimo biznesowego
przeznaczenia tego narzędzia, GoToMeeting oferuje wiele
niezrównanych funkcji, które można z powodzeniem wykorzystać w
klasie.
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4

WNIOSKI

Dokument ten zawiera opis wybranych przez nas najlepszych aplikacji,
które można stosować do celów edukacyjnych, w podziale na dziesięć
kategorii zdefiniowanych w poprzednim raporcie. Wyboru
dokonaliśmy na podstawie uprzednio określonych kryteriów, takich
jak łatwość obsługi, koszt oraz, przede wszystkim, wartości
edukacyjne. To ostatnie kryterium będzie naszym zdaniem miało
największe znaczenie w oczach nauczycieli i osób zainteresowanych
procesem nauczania.
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