52
52

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.

