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

Zastosowanie
GoToWebinar (albo GoToMeeting) to narzędzie, za pomocą
którego nauczyciele mogą tworzyć seminaria online i zapraszać do
nich uczniów, wykładowców i panelistów. Oferuje ono skuteczny
sposób na włączenie narzędzi internetowych w proces nauczania,
zwłaszcza w przypadku uczniów zdalnych.
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Ocena pedagogiczna
GoToMeeting wyposażono w następujące główne funkcje:

• Wideokonferencje w jakości HD.
• Bezpłatne numery telefoniczne.
• Współdzielenie ekranu.
• Pomoc w tworzeniu spotkań z udziałem wielu osób.
• Współdzielenie klawiatury i myszy.
• Rejestrowanie przebiegu spotkania.
• Narzędzia do rysowania.
• Dostęp do spotkań z poziomu najpopularniejszych platform oraz urządzeń
przenośnych.

• Wykorzystanie dodatków i wtyczek do zarządzania spotkaniami z poziomu
aplikacji Outlook, kalendarza Google, kalendarza iOS, a także innych
popularnych urządzeń i aplikacji.
Łatwość dostępu
Aplikacja ta jest prosta w obsłudze i wyposażona w szereg instrukcji. Co
więcej, pracownicy wsparcia online służą pomocą w utworzeniu nowego
seminarium. Niektóre funkcje (w tym możliwość wyboru prelegentów)
pozwalają nauczycielowi kontrolować przebieg spotkania (na przykład
podczas zadawania pytań lub w celu skupienia się na temacie dyskusji).
Uczniowie nie muszą posiadać własnych kont, aby dołączyć do spotkania. Co
więcej, aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows Phone sprawiają, że
GoToMeeting można wykorzystywać w dowolnym miejscu, w którym jest
połączenie z Internetem.

Narzędzie to pozwala uczniom kontaktować się z nauczycielami i innymi
uczniami poza murami szkoły. W rezultacie nauczyciele się bardziej
dostępni dla uczniów (szczególnie w czasie egzaminów lub podczas
urlopów naukowych). Webinaria umożliwiają uczniom zadawanie pytań,
zachęcają do wspólnego rozwiązywania problemów i pomagania innym,
co w rezultacie pozwala lepiej opanować trudne obszary nauczanego
materiału. Narzędzie to sprzyja większej współpracy, zapewniając
możliwość organizowania spotkań z profesjonalistami specjalizującymi
się w pokrewnych zagadnieniach. Możliwość wymiany wiedzy z
miejscowymi lub międzynarodowymi specjalistami bez konieczności
odbywania kosztownych podróży to ogromna zaleta, której
wykorzystanie pozwala nauczycielom osiągnąć wyższy wymiar
globalnego uczestnictwa w procesie nauki. GoToMeeting szczególnie
dobrze wpasowuje się w potrzeby osób uczących się zdalnie, oferując
bardziej osobisty wymiar komunikacji z nauczycielem w porównaniu z
tradycyjną pocztą elektroniczną.
Opinie

„Narzędzie wygodne i proste w użyciu. Dzięki niemu udało mi się skupić
spotkania w jednym miejscu i jednocześnie prowadzić prezentacje w
wielu różnych lokalizacjach. Jako firma, której klienci są rozproszeni po
całym świecie wykorzystaliśmy to rozwiązanie do organizacji konferencji
i seminariów bez konieczności odbywania fizycznych podróży”.
- Matthew Kesting (administrator w KramerAmado PC)
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Zalety
 Prosta konfiguracja.
 Łatwe tworzenie spotkań.
 Aplikacje na urządzenia mobilne – możliwość prowadzenia
spotkania lub udziału w nim z dowolnego miejsca.
Wady
 Zdaniem wielu użytkowników wersja na komputery Mac ma
przestarzały interfejs.
 Aplikacja zorientowana biznesowo.
Wniosek
GoToMeeting to elastyczne narzędzie do telekonferencji, spotkań
online, czy nawet demonstracji handlowych. Pomimo biznesowego
przeznaczenia tego narzędzia, GoToMeeting oferuje wiele
niezrównanych funkcji, które można z powodzeniem wykorzystać w
klasie.

