Seminarium: Nowoczesna edukacja on-line – szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe

Nearpod
Interaktywna lekcja z wykorzystaniem prezentacji dysku Google

Nearpod jest aplikacją pozwalającą przeprowadzić interaktywną prezentację podczas lekcji.Korzystać
z Nearpoda można zarówno na smartfonie, jak i z poziomu przeglądarki internetowej. Serwis Nearpod
jest programem bezpłatnym w wersji Silver. Do końca lipca 2020 nauczyciele otrzymali dostęp do
konta Gold.
Wersja bezpłatna:
- 50MB przestrzeni dyskowej na własne prezentacje,
- maksymalna liczba uczniów podłączonych do prezentacji to 30.
- aktywność live.
Wersja odpłatna (obecnie to120$ rok/nauczyciel)
- 50uczniów jednocześnie.
- 1GB przestrzeni dyskowej,
- pojedyncza prezentacja może mieć do 40MB,
- aktywność live i zadanie domowe.
Nearpod pracuje w dwóch trybach: nauczyciel lub uczeń.
Aby stworzyć lekcję, nauczyciel musi założyć w nim bezpłatne konto.Uczeń nie musi się logować,
aby wziąć udział w lekcji wystarczy PIN.

1.Załóż konto
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2.Aby utworzyć lekcję kliknij Create

Pozostałe opcje:
My library - biblioteka moich prezentacji
Nearpod Lesson Library - wyszukiwanie lekcji przygotowanych przez innych nauczycieli
Join- pozwala na dołączenie do lekcji poprzez podanie PINu
Reports-podgląd raportów z lekcji

3.Twórz interaktywne lekcje
Edytuj tytuł prezentacji.
.

4. Dodaj treści aktywności
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Add Content

Slide – pozwala na dodawanie slajdów,jak w zwykłym edytorze prezentacji. Na slajdach
można osadzać tekst, obrazki, filmy (z youtube, dysku lokalnego, dysku Google, Dropboxa,
itp.) oraz gify.

Nearpod 3D – pozwala na osadzanie obiektów 3D - mamy tu obiekty z zakresu biologii
(ludzkie ciało, środowisko i komórka), historii (Starożytność), geografii (obiekty
geograficzne) i fizyki (wszechświat).

Simulation – matematyczne i naukowe symulacje.
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BBC Video – pozwala na dodanie wybranych filmów BBC dotyczących środowiska,
zdrowia, technologii, przywództwa czy historii. Niestety wszystkie filmy są w języku
angielskim.

Field Trip - pozwala na dodanie zdjęcia 360 stopni z dostępnej bazy -znajdują się tam
zdjęcia całego świata wykonane na zewnątrz i wewnątrz budynków. Posiada również wersję
VR (rzeczywistośćwirtualna).Ta opcja jest dostępna w darmowym pakiecie.

Sway- pozwala na dodanie własnej prezentacji wykonanej w Sway lub prezentacji
udostępnionych na portalu.
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Slideshow - pozwala na dodanie prezentacji jako pokazu slajdów,
Video – pozwala na wstawienie filmu z Youtube, dysku lokalnego, dyskuGoogle, Dropboxa,
Audio - pozwala na wstawienie pliku audio z dysku lokalnego, dysku Google, Dropboxa,itp.
PDF Viewer - pozwala na wstawienie pliku pdf bez dzielenia go na poszczególne strony. Ta
opcja nie będzie dostępna w darmowym pakiecie.
LiveTwitterStream - pozwala na osadzenie kanału Twitter.

Addactivity

Open ended question – pytanie otwarte. Umożliwia zadaniepytania, na które uczeń będzie
odpowiadał wpisując tekst w pole tekstowe.
Poll – pytanie ankietowe. Nie zaznaczamy w tym miejscu dobrej odpowiedzi. Wpisujemy tylko pytanie i
możliwe odpowiedzi. Za pomocą tej aktywności badamy preferencje użytkowników.

Quiz – aktywność umożliwiająca stworzenie quizu. Możliwe jest utworzenie wielu pytań i wielu
odpowiedzi. Quiz wymaga wskazania odpowiedzi prawidłowej. Na jedno pytanie może być kilka
prawidłowych odpowiedzi.
Draw it – czyli na rysuj to. Jest to bardzo ciekawa aktywność dająca wiele możliwości. Uczeń otrzymuje
zestaw narzędzi do rysowania, dzięki którym może wykonać rysunek. Można rysować na czystej kartce lub
wczytać przygotowany wcześniej obraz. Można zaproponować ćwiczenie typu: Połącz w pary, Zakreśl
pętlą, Dorysuj brakujący element,
Collaborate - współpraca, burza mózgów. Pozwala na stworzenie tablicy, na które uczniowie wpisują
komentarze (i je “lajkują”). Może to być tablica, na której zbieracie wyniki pracy uczniów.

Fillin the blanks – uzupełnij luki. Opcja ta pozwala na stworzenie tekstu z lukami. Uczniom słowa do
wstawienia wyświetlają się na dole ćwiczenia. Niestety nauczyciel nie widzi jak uczniowie wypełnili
zadanie, a uczeń widzi jedynie liczbę poprawnych odpowiedzi, ale nie otrzymuje informacji zwrotnej.
Memory test - gra memory, dopasowywanie obrazków lub słów.

Po zakończeniu tworzenia prezentacji kliknij Save and finish.
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Po wejściu do swojej biblioteki i najechaniu kursorem na lekcję, możesz udostępnić ją uczniom w
trybie LiveLesson lub Self-paced(np.jako praca domowa). Druga opcja dostępna jest jednak dopiero
w wersji Gold, podczas okresu pandemii dostępna dla nauczycieli do 31 lipca 2020.

Raporty
Raporty pozwalają przeanalizować odpowiedzi uczniów w czasie lekcji. Można podejrzeć odpowiedzi
uczniów w quizach, ankietach, pytaniach otwartych, rysowaniu i burzy mózgów.

Celina Świebocka

Naszą lekcję możemy przygotować również bezpośrednio w prezentacji Google. Treści lekcji
możemy stworzyć wspólnie z partnerami projektu, natomiast pytania dodaje jedna osoba i łączy z
zalogowanym kontem Nearpod.

Do przygotowanych slajdów dodajemy poszczególne elementy zaprezentowane powyżej. Klikamy na
dodatki, wybieramy z listy Nearpod i po prawej stronie otwiera nam się aktywny pasek aplikacji.

Wybieramy poszczególne elementy, opisane powyżej. Dodane do prezentacji ćwiczenia nie będą na
dysku Google aktywne. Widoczne będą elementy z napisem Nearpod.

Po dodaniu poszczególnych aktywności i zakończeniu edycji klikamy na „Save and Go To Nearpod”.
Przenosimy sie do aplikacji Nearpod i uruchamiamy lekcję.
Nasze slajdy i aktywne ćwiczenia możemy za każdym razem edytować.
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POWODZENIA!
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