Opinia
o portalu edukacyjnym Nauczyciel.pl

Portal Nauczyciel.pl, jak wskazuje jego nazwa, został zaprojektowany z myślą
o nauczycielach Zawiera szeroki zakres wysokiej jakości zasobów edukacyjnych,
przeznaczonych dla różnych etapów edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne), które mogą być wykorzystywane zarówno przez nauczyciela, jak
i przez ucznia. Różnorodne funkcje portalu pozwalają zarządzać zasobami, tworzyć
i przechowywać scenariusze lekcji, przygotowywać prezentacje dla uczniów oraz
konstruować dla nich zadania. Lekcje uczniowskie zostały zaprojektowane w celu
umożliwienia uczniowi samodzielnej nauki, natomiast lekcje nauczycielskie są
przystosowane do wspólnej pracy grupy podczas zajęć.
Materiały zamieszczone na portalu mogą wiec być wykorzystywane w różny sposób:
•

Gotowe lekcje składające się z zestawów interaktywnych zadań, animacji,
plików wideo, ilustracji, symulacji i tablic mogą być użyte przez nauczyciela
w celu prezentacji materiału na tablicy interaktywnej.

•

Możliwe jest tworzenie zadań, przesyłanie ich uczniom oraz sprawdzanie
uzyskanych przez nich wyników.

•

Z pomocą portalu Nauczyciel.pl użytkownik może utworzyć nową prezentację
lub uzupełnić istniejące prezentacje o interaktywne zasoby. Do prezentacji
można dołączać nie tylko zasoby dostarczane przez portal, lecz również własne
pliki (np. pliki JPG czy prezentacje PowerPoint), linki i dodatkowe opisy.

•

Każdy zasób z osobna można edytować i dodawać szczegóły informujące
o czynnościach nauczyciela i ucznia oraz o czasie potrzebnym do efektywnego
wykorzystania danego zasobu.

•

Istnieje również możliwość wyboru, które zasoby dodane do prezentacji mają
być włączone (lub wyłączone) podczas prezentacji bieżącej.

•

Każda prezentacja może zostać opublikowana i udostępniona innym
nauczycielom.

•

Znajdują się tu także narzędzia służące do oceny postępów ucznia.

Portal jest zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić szybkie i proste wyszukiwanie
potrzebnych materiałów.

Wszystko to pozwala na istotne wzbogacenie procesu dydaktycznego w atrakcyjny
i inspirujący sposób. Portal może więc być nowoczesnym narzędziem w pracy
nauczyciela. Istotne jest również to, że korzystanie z portalu w niczym nie ogranicza
inwencji nauczyciela. Może on w dowolny sposób kreować własne lekcje, korzystając
zarówno z zasobów portalu jak i innych źródeł.
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