COGGLE - SAMOUCZEK
1. Link
https://coggle.it/
2. Opis narzędzia
Coggle to internetowe narzędzie do mapowania myśli, które ma zarówno darmową, jak i płatną
wersję. Nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na komputerze. Możesz zalogować się
na swoje konto Coggle z dowolnego urządzenia. Możesz tworzyć mapy myśli samodzielnie lub we
współpracy z innymi.
Mapy myśli są przydatne dla nauczycieli do planowania, robienia notatek, wizualizacji informacji, sesji
burzy mózgów, rozwiązywania problemów, studiowania i dzielenia się informacjami (z uczniami lub
innymi nauczycielami). Pozycje na mapie myśli można rozmieścić przestrzennie i sformatować pod
kątem rozmiaru i koloru, co pomaga w zapamiętywaniu i kojarzeniu.
3. Jakie kompetencje językowe są rozwijane dzięki temu narzędziu?
●
●
●
●
●
●
●
●

Czytanie ze zrozumieniem – czytanie w celu orientacji
Interakcja pisemna – notatki, wiadomości, formularze
Interakcja online – rozmowa prowadzona w konkretnym celu, współpraca online
Strategie komunikacyjne - interakcja – współdziałanie
Mediacja pojęć – współpraca w grupie
Strategie mediacyjne –wykorzystanie wcześniejszej wiedzy, dzielenie skomplikowanych
informacji
Komunikacyjna kompetencja językowa (lingwistyczna) – zakres słownictwa, poprawność
leksykalna
Komunikacyjna kompetencja językowa (pragmatyczna) – rozwijanie tematu

4. Wymagania
Aby korzystać z Coggle, musisz zarejestrować się na stronie. Możesz utworzyć własne konto lub
zalogować się za pośrednictwem swojego konta Google. Coggle ma bezpłatną i płatną wersję.
Darmowa wersja jest w pełni funkcjonalna, ale możesz utworzyć tylko 3 prywatne diagramy i
nieograniczoną liczbę diagramów publicznych. Niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji są
dostępne w wersji płatnej.
Możesz korzystać z Coggle z dowolnego komputera. Narzędzie jest obsługiwane przez Chrome,
Firefox, Safari i Microsoft Edge. Coggle można pobrać jako aplikację na iOS i Androida.
5. Język
Angielski i inne języki.
6. Sugerowny poziom języka (A1-C2)
A1 ⌧ A2 ⌧ B1 ⌧

B2 ⌧

C1 ⌧

C2 ⌧

7. Które kompetencje z DigCompEdu są rozwijane?
1. Zaangażowanie zawodowe
2. Zasoby cyfrowe
3. Nauczanie i uczenie się

1.4 Zawodowy rozwój w zakresie cyfryzacji
2.2 Tworzenie i modyfikacja zasobów cyfrowych
3.1 Nauczanie
3.3 Wspólnotowe uczenie się

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych. Projekt nr. 2019-1-DE02-KA204-006523

6. Ułatwianie uczącym się opanowania
kompetencji cyfrowych

3.4 Samokształcenie
6.2 Cyfrowa komunikacja i współpraca
6.3 Tworzenie treści cyfrowych

8. Sposoby wykorzystania narzędzia
To narzędzie może być wykorzystane przez nauczycieli języków do:
● planowania i sporządzania notatek,
● wizualizowania informacje dla uczniów,
● organizowania sesji burzy mózgów,
● dzielenia się informacjami z uczniami lub innymi nauczycielami,
● tworzenia map myśli, które są prostym sposobem na zrozumienie, uporządkowanie i
dzielenie się informacjami z uczniami.
Uczniowie mogą:
●
●
●

konsolidować i porządkować wiedzę,
wizualizować swoje pomysły,
organizować sesje burzy mózgów z innymi uczniami.

9. Zastosowanie w praktyce - przykład
Jak sporządzić mapę myśli w Coggle?
1. Jeśli chcesz stworzyć mapę myśli,
po zalogowaniu się na swoje
konto, wybierz zielony przycisk
Create Diagram (Utwórz
diagram).

2. Najpierw, po prawej stronie
pojawią się dwa okna. Klikając OK,
got it (OK, zrozumiałem) w
pierwszym polu, możesz zaprosić
innych do współpracy online przy
tworzeniu mapy myśli. Jeśli chcesz
pracować sam, kliknij Hide for
now (Ukryj teraz).
W drugim oknie wyświetli się
przydatna lista skrótów.

Jeśli chcesz rozpocząć pracę z
mapą myśli, użyj opcji Click to edit
title (Kliknij, aby edytować tytuł).
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3. Możesz przeciągnąć narożniki,
aby zmienić rozmiar etykiety.
Zauważysz kilka ikon w górnej
części etykiety. Pozwalają na
zmianę wyglądu tekstu oraz
umożliwiają wstawianie linków,
obrazków i specjalnych ikon.

Jeśli chcesz zobaczyć zmiany,
musisz kliknąć w obszar poza
oknem edycji.
4. Każda etykieta ma cztery różne
punkty początkowe. W każdym z
tych punktów możesz dodać
nowe gałęzie, klikając znak „+”.

5. Na końcu każdej gałęzi pojawi się
pusta etykieta. Możesz wstawić
nazwę lub obraz, link, ikonę lub
wszystkie te elementy razem.
Możesz chwycić i przeciągnąć
każdą gałąź.
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6. Jeśli klikniesz prawym przyciskiem
myszy w pustym miejscu,
zobaczysz szare kółko ustawień,
które pozwala cofnąć lub ponowić
wprowadzone zmiany,
przeciągnąć na stronę
powiększenia, poza gałąź, dodać
komentarz lub nową etykietę.

7. Po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy w obszarze etykiety pojawi
się kolejne kółko edycyjne, które
umożliwia zmianę koloru gałęzi,
dodanie lub usunięcie gałęzi,
dodanie komentarza, zmianę
kształtu etykiety itp.

8. W prawym górnym rogu znajdują
się ikony umożliwiające:
- - zaprezentowanie swojej
mapy myśli;
- - udostępnienie mapy myśli;
- - pobranie jako pliku PDF lub
PNG;
- - zaproszenie innych do
Twojego Coggle’a;
- - przeglądanie i kopiowanie
poprzedniej wersji;
- - komentowanie i rozmowę.
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10. O czym należy pamiętać, gdy korzystamy z tego narzędzia?
●
●
●

Coggle to bardzo łatwa w użyciu, przyjazna dla początkujących platforma do tworzenia map
myśli. Możesz korzystać z tej platformy z dowolnego komputera lub smartfona.
Możesz tworzyć mapy myśli samodzielnie lub we współpracy z innymi.
Możesz zapisać mapy na swoim komputerze, ale w wersji darmowej tylko pierwsze trzy są
prywatne, pozostałe są publiczne.

11. Podobne narzędzia
GitMind
https://gitmind.com/
Miro
https://miro.com/

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
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