59
59

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.

