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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4
Serwis internetowy: www.piktochart.com

Zastosowanie
Piktochart to internetowe narzędzie do tworzenia infografik łączących w
sobie wykresy, schematy, tekst i obrazy. Użytkownicy mogą w łatwy sposób
skompilować i zaprezentować informacje poprzez proste przeciąganie i
upuszczanie pól.
Wystarczy wybrać szablon lub motyw, a następnie wypełnić go własnymi
informacjami. Możliwość użycia dostępnych kolekcji ikon, grafik, czcionek
oraz narzędzi do projektowania sprawia, że nauka jest bardziej wciągająca i
interaktywna. Wypełniony szablon można zapisać w celu przyszłej edycji
albo wyeksportować jako plik PNG, JPEG lub PDF.
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Łatwość dostępu

Opinie

Piktochart to bardzo łatwo dostępne narzędzie. Użytkownicy wersji
darmowej mogą pracować z maksymalnie pięcioma motywami
jednocześnie. Ceny pakietów edukacyjnych wynoszą 35,33 euro za 12
miesięcy albo 110 euro za 4 miesiące dla 30 kont. Płatna wersja umożliwia
korzystanie z szerszej gamy funkcji i szablonów. O ile opanowanie narzędzia
może zająć nieco czasu, obsługa Piktochart po wdrożeniu się jest
stosunkowo prosta.

„Piktochart to narzędzie niezwykle przyjazne dla użytkownika, a logowanie

Ocena pedagogiczna
Piktochart pozwala na naukę w sposób interesujący i przydatny do
syntetycznego prezentowania danych. Jeśli chodzi o nauczanie, narzędzie
to oferuje wizualnie atrakcyjną metodę prezentowania rozległych
fragmentów wiedzy w zwięzły sposób. Piktochart docenią zwłaszcza
wzrokowcy – ponieważ informacje nie są prezentowane w postaci „ściany
tekstu”, uczniowie mogą odpowiednio skupić się na ich odbiorze.
Osoby uczące się za pomocą aplikacji Piktochart rozwijają umiejętność
komunikowania w przystępny sposób swojego pojmowania danego
tematu. Piktochart sprzyja także rozwojowi umiejętności prezentacji,
skłaniając uczniów do wyboru optymalnego, atrakcyjnego wizualnie
sposobu przedstawiania informacji, co przy okazji zwiększa ich
zaangażowanie.

przez Google upraszcza korzystanie z serwisu przez uczniów. Uczniowie mogą
wykorzystać oferowane przez Piktochart narzędzia, grafiki i obszary albo
wczytywać lub przeciągać i upuszczać obrazy z zewnętrznych źródeł.
Narzędzie to pozwala także na osadzanie wideo, map i wykresów w celu
uczynienia infografiki bardziej interaktywną. Warto dać uczniom odrobinę
czasu na zapoznanie się z różnymi funkcjami tego narzędzia, zanim przystąpią
do tworzenia własnych projektów”. Franzi K. (nauczyciel)

„Po przyjrzeniu się wielu serwisom do tworzenia infografik ostatecznie
wybraliśmy Piktochart. Ta sieciowa aplikacja jest naprawdę prosta w obsłudze
– prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia infografiki.
Stanowi ona doskonałe narzędzie do nauczania i jest alternatywą dla
tradycyjnych prezentacji złożonych ze slajdów. Uczniowie cenią sobie
możliwość zademonstrowania własnej wiedzy, a w tym Piktochart jest
niezrównany. Darmowa wersja wpasowuje się dobrze w potrzeby uczniów –
ma akurat tyle funkcji, że nie sprawia wrażenia ograniczonej. Jedną z
przydatnych zalet jest logowanie się przez Google, dzięki czemu uczniowie nie
muszą tworzyć osobnych kont w Piktochart. Opanowanie tego narzędzia, w
tym na przykład dodawania obrazów czy przesuwania elementów wymaga
nieco czasu, więc pewna wprawa jest niezbędna. Niemniej jednak uczniowie
dają sobie z tym radę bardzo sprawnie. O ile niektórym trzeba było pomóc
podczas stawiania pierwszych kroków, w miarę upływu czasu każdy uczeń
stworzył własną infografikę. Nauczyciel może z kolei przeciągnąć lub przesłać
pliki do serwisu, aby pomóc uczniom w dodawaniu treści. Z uwagi na
konieczność opanowania narzędzia doradzałabym zrobienie próbnych
projektów przed przystąpieniem do nauki z użyciem tego rozwiązania”.
Linda W. (koordynator ds. technologii)
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Zalety






Prosty w obsłudze.
Możliwość tworzenia więcej niż jednego typu dokumentu.
Darmowa wersja oferuje bezpłatne szablony i szeroką gamę narzędzi.
Gotowe dokumenty można eksportować do postaci obrazów na
komputerze lub zapisać w Pikochart na później.
Aplikacji nie trzeba instalować na, co ułatwia rozpoczęcie korzystania z
narzędzia.

Wady





Do pracy niezbędne jest połączenie z Internetem.
Obsługa narzędzia jest utrudniona w przypadku zbyt wolnego
połączenia.
Skorzystanie ze wszystkich funkcji narzędzia wymaga zakupu płatnej
wersji.
Obsługa narzędzia może okazać się czasochłonna i frustrująca dla
użytkowników mniej zaawansowanych technicznie.

Wniosek
Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie to stanowi platformę do tworzenia
niesztampowych i interesujących dokumentów, które następnie można
zaprezentować na zajęciach lub udostępnić uczniom. Rozwiązanie może być
stosowane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Do tego wspiera ono rozwój
wielu umiejętności, na przykład strategicznego myślenia, prezentowania
danych, czy skutecznej komunikacji. Jest to niezwykle przydatne i powszechnie
doceniane narzędzie do stosowania zarówno do celów rozrywkowych jak i
edukacyjnych, a jednocześnie pewny sposób na uczynienie zajęć bardziej
różnorodnymi.
www.graphite.org/website/piktochart-teacherreview/3951026#/3951026

