Nazwa programu
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Ed Puzzle

Platforma, która pozwala nauczycielom na
stworzenie materiału filmowego, od
podstaw lub edytując już gotowy film (np.
ściągnięty z YT). Program pozwala na
dodawanie własnej ścieżki dźwiękowej (w
tym własnej narracji) na już istniejącą
ścieżkę w formie np. komentarzy, pytania.
Każdy uczeń rozwiązuje zadanie z materiału
filmowego, a ich dane zbierane są z quizów i
zapisywane na desce w panelu na profilu
nauczyciela. EDpuzzle służy również jako
miejsce, w którym nauczyciel może
udostępniać filmy, które utworzył z innymi
nauczycielami.
Platforma kształcenia na odległość. W celu
zarejestrowania się do programu, konieczne
jest nie tylko podanie adresu e-mail i hasła,
ale także wprowadzenie kodu grupy, w
której użytkownik ma zamiar się uczyć.
Każdy nauczyciel może mieć kilka grup (klas),
na stronie których udostępnia potrzebne
materiały, prace domowe, materiały
filmowe i inne. Serwis Ed Modo przypomina
szatą graficzną Facebooka i na podobnej
zasadzie umożliwia komentowanie i
publikowanie postów.
Serwis internetowy, który umożliwia
bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie
strumieniowe, ocenianie i komentowanie
filmów. Program umożliwia również
‘livestream’.
Bezpłatny i godny uwagi edytor do
nieliniowej obróbki materiałów filmowych.
Program pozwala na tworzenie filmów o
dowolnej złożoności i wykorzystanie w nich
ciekawych efektów wizualnych oraz
dźwiękowych. Program jest dosyć
skomplikowany, ale pozwala na stworzenie
kreatywnych materiałów.
Do użytku nauczycieli i uczniów klas
starszych (klasy 7-8).
Program, który służy do zgrywania obrazu z
pulpitu komputera z zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows. Narzędzie
sprawdza się podczas tworzenia rozmaitych
szkoleń bądź prezentacji.

Ed Modo

Youtube

VSDC Free Video Editor

Screencast-O-Matic

Platformy
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Canva I Prezi Next

Platformy umożliwiające tworzenie różnego
rodzaju grafik od bloga, przez plakat,
wizytówkę, logo, ulotkę, po zaproszenie oraz
prezentacje.
Narzędzie do tworzenia prostych,
dynamicznych prezentacji i map myślowych,
w których możemy wykorzystywać zdjęcia i
filmy z internetu oraz własne fotografie i
notatki.
Platforma z testami, grami i zadaniami
udostępnianymi przez nauczycieli z całego
świata.

Popplet

Quizizz

Emaze

Ziteboard
FUN.MOOC

Pozwala tworzyć prezentacje, strony www,
blogi, foto-albumy oferując gotowe wzory,
także platforma dla nauczycieli i studentów,
umożliwiająca komunikację.
Onlinowa tablica interaktywna.
Platforma oferująca szeroki wybór kursów z
wielu dziedzin w języku francuskim.

Strony www
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Googlefight.co.uk

Strona do zabawy w walkę na słowa i
sprawdzenia częstotliwość ich
występowania w google.
Zaawansowany słownik internetowy
przydatny w uczeniu się i nauczaniu klas od
poziomu B1+.

Skell.sketchengine.com

Visitscotland.com
Scotland.org

Źródło ciekawych informacji kulturowych,
geograficznych, turystycznych o Szkocji

