GERMANISTA TEŻ SOBIE TIK-a
Multimediale Deutschlehrer to, miejmy nadzieję, cykl szkoleń w ramach
PROGRAMU NIWKI, dzięki którym nauczyciele i nauczycielki języka niemieckiego, jako
języka obcego oraz języka mniejszości narodowej wszystkich typów edukacyjnych, będą
mogli podnieść swoje kompetencje w obszarze posługiwania się technologią informacyjno –
komunikacyjną.
Proces dydaktyczny ulega zmianie również w obszarze doboru pomocy, które
wybieramy, aby ten proces zoptymalizować, ale i uatrakcyjnić. W ramach tegorocznych
szkoleń miałam okazję, w raz z moją koleżanką Elżbietą Wydra, prowadzić kilka szkoleń
właśnie z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Oto opis jednego z narządzi, które zostało przedstawione na szkoleniach w ramach
Programu Niwki wraz z efektami pracy naszych uczestniczek i uczestników.
Padlet, czyli korkowa tablica on–line, zrobiła największe wrażenie i furorę wśród
obecnych na szkoleniu.

Dlaczego?
Narzędzie jest
niezwykle
intuicyjne
i
nieskomplikowane.
Po zarejestrowaniu się można stworzyć swoją tablicę – aplikacja jest w języku polskim
oraz 29 innych językach świata.

Poprzez dwukrotne kliknięcie w dowolnym miejscu tablicy możemy tworzyć
i zamieszczać posty pod postacią: linku, dokumentu, filmu, zdjęcia, słowem wszystkiego
tego, co jest nam w danym momencie potrzebne.

Można współpracować, współredagować i moderować wspólne treści będąc
na drugim końcu świata – dosłownie, wystarczy tylko dostęp do Internetu. Poniżej zrzut
ekranu z wyglądem naszej tablicy, czyli od artystycznego ładu po uporządkowane półki.

Padlet jest narzędziem, które z powodzeniem można wykorzystać do wszelkich
projektów, zwłaszcza międzynarodowych, zamieszczania efektów swojej pracy
(dokumentowanie tego, co robimy w szkole, klasie itp.), projektów edukacyjnych, które mogą
zamieszczać na wspólnej tablicy również nasi uczniowie i uczennice.

Tablicami, które tworzymy można podzielić się, publikując efekty naszej pracy
publicznie lub pozostawiać do własnej wiadomości lub użytkowników, którym dajemy
dostęp.

Co ciekawe link do naszej tablicy można podać w formie QR – kodu, którego odczyt
sprawia nie lada frajdę naszym uczennicom i uczniom.

Mamy także opcję PREMIUM, czyli wersję płatną, w której jest szereg innych
możliwości, ale jak na razie korzystamy z wersji nieodpłatnej, która też jest bardzo ciekawa.
Aplikacja działa na każdym komputerze, a jeśli to nam nie wystarczy zawsze możemy pobrać
aplikacje na nasze telefony komórkowe.

Poniżej link do tutorialu - czyli filmowej instrukcji obsługi tego narzędzia:
http://bit.ly/2hYh1Kj

Tak wyglądają tegoroczne padlety z naszych szkoleń, na których uczestnicy
i uczestniczki zamieszczali efekty swoich pierwszych padletowych prób.
https://padlet.com/barbasia2/multilehrer

Oraz jeden z padletów jednej z uczestniczek naszych warsztatów:

To już inne szkolenie, również z wykorzystaniem padletu. Tym razem uczyliśmy się
jak robić komiksy, filmy i galerie ze zdjęciami.

https://padlet.com/barbasia2/aplikacje
Kolejne szkolenie, tym razem z Landeskunde. Okazuje się, że padlet to miejsce
wymiany doświadczeń, burzy mózgów i zamieszczania materiałów, którymi można się dzielić
i wymieniać z innymi nauczycielami i nauczycielkami, a jeśli chodzi o HIK – tych materiałów
nigdy za wiele.
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