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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.

