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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.
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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.

