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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)

