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

Zastosowanie
Blogger to oferowane przez firmę Google narzędzie do tworzenia blogów.
Platforma ta jest całkowicie bezpłatna i obejmuje hosting oraz narzędzia
analityczne. Umożliwia ona także wyświetlanie reklam – w takich
przypadkach autorzy blogów otrzymują część zysków.
Blogi prowadzone na tej platformie służą do wielu celów, od prezentowania
poglądów autora na określone tematy, do informowania znajomych i rodziny
o bieżących wydarzeniach. Na etapie tworzenia bloga użytkownik ma do
wyboru kilka opcji: użycie domyślnego adresu URL, wykorzystanie istniejącej
domeny albo zakup nowej domeny.
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Opinie
Łatwość dostępu
Ponieważ Blogger jest aplikacją opartą na sieci www (dostępną pod adresem
www.blogger.com), można z niego korzystać z każdego miejsca, w którym jest
połączenie z Internetem. Do używania Bloggera niezbędne jest posiadanie
konta Google. Alternatywą jest utworzenie „ograniczonego profilu”, który
pozwala na anonimowe prowadzenie bloga. Samo narzędzie jest bardzo
proste w obsłudze – nowy blog można powołać do istnienia w ciągu zaledwie
10 minut.
Ocena pedagogiczna
Platformę Blogger można stosować do różnych celów związanych z edukacją.
Z jej pomocą uczniowie mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami.
Platforma ta nie tylko przyczynia się do szlifowania warsztatu pisarskiego
uczniów, ale także stanowi doskonałe źródło treści, dzięki którym mogą oni
poszerzać swoje horyzonty.
Funkcja prowadzenia bloga przez kilku autorów pozwala z kolei na realizację
wspólnych projektów w ramach tej platformy. Zważywszy, że umiejętności
komunikacyjne i badawcze oraz zdolność zespołowego rozwiązywania
problemów mają duże znaczenie na poziomie szkolnictwa wyższego i w
nowoczesnych środowiskach pracy, narzędzie to doskonale sprawdza się w
tych przypadkach.
Niemniej, nauczyciele uczniów z innych kategorii również mogą skorzystać z
tej platformy jako świetnego narzędzia do publikowania informacji związanych
z nauczaniem. Rodzice mają z kolei możliwość monitorowania aktywności
swoich pociech poprzez śledzenie bloga prowadzonego przez nauczyciela.

„Blogger można stosować do nauki na wiele sposobów. Cenię go ze
względu na prostotę obsługi, współpracę z kontem gmail, synchronizację z
dokumentami na dysku Google i kalendarzem, czyli ogólnie za
kompatybilność z różnymi usługami Google”.
Amy L. – (nauczycielka)

„Blogger to doskonałe narzędzie dla uczniów, którzy mają zamiar
wprawiać się w pisaniu w Internecie poprzez prowadzenie bloga.
Wprawdzie narzędzie to nie oferuje dużej elastyczności w dostosowaniu,
zawiera ono podstawowe funkcje niezbędne dla nauczycieli, którzy
chcieliby zachęcić uczniów do tworzenia blogów. Interfejs Bloggera jest
minimalistyczny, ale w przeciwieństwie do innych platform użytkownik nie
musi dysponować rozległą wiedzą na temat programowania czy języka
HTML, aby wykorzystać do maksimum możliwości tego narzędzia. Gdyby
tylko Blogger miał funkcję zamiany tekstu na mowę, jestem pewna, że
byłby jeszcze popularniejszy wśród blogujących uczniów, zwłaszcza tych z
ambicjami stania się pisarzami oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami”.
Janice L.A – (nauczycielka)
www.graphite.org/website/blogger-teacher-review/3908826
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Zalety
 Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą korzystać z wielu
możliwych zastosowań tej platformy.
 Rozwiązanie dostępne całkowicie za darmo.
 Prosta konfiguracja i tworzenie nowego bloga.
 Możliwość ograniczenia widoczności bloga do grona wskazanych
osób (rodzina, znajomi itp.).
 Solidna i bezpieczna platforma.
 Brak ograniczeń miejsca – użytkownicy publikować tyle treści, ile
tylko zechcą.

Wady
 Wskazówki od nauczycieli są wymagane w celu zapewnienia, że
informacje opublikowane przez uczniów będą dostępne tylko dla
wybranych osób.
 Rzadkie aktualizacje.
 Uczniów mogą uzyskać dostęp do nieodpowiednich treści.
 Przenoszenie bloga na inną platformę to skomplikowany proces.
Wniosek
Blogger posiada wielki potencjał, jeśli chodzi o zastosowania w nauczaniu.
Nauczyciele mogą używać tego narzędzia w sposób kreatywny i zgodnie z
własnymi potrzebami. Z punktu widzenia ucznia Blogger odznacza się
prostotą obsługi.

