OPIS APLIKACJI SOCRATIVE
[odcinek 18: Zajęcia z pasją – Tablety w Bibliotece]

Socrative pozwala edukatorom, bibliotekarzom i wszystkim osobom, pracującym z grupami,
przeprowadzać quizy i różnego typu testy, korzystając ze smartfonów, tabletów i laptopów.
Dzięki quizom można przyciągnąć uwagę uczestników, zaangażować ich i przeprowadzić żywe,
dynamiczne zajęcia. Socrative pomaga również edukatorom na bieżąco oceniać wiedzę
słuchaczy - dzięki wizualizacji wyników, mogą oni oszacować, w jakim stopniu przekazany
materiał został zrozumiany i przyswojony przez uczestników.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Socrative jest bezpłatnym narzędziem dostępnym za pomocą przeglądarki internetowej, a także
w aplikacjach mobilnych na systemy iOS i Android. Występują dwie wersje aplikacji - Socrative
Teacher (dla nauczycieli) i Socrative Student (dla słuchaczy). Aplikacja jest m.in. w języku
angielskim.
JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Socrative sprawdza się, gdy chcemy:
-

-

wykorzystać ducha rywalizacji. Można podzielić uczestników na maksymalnie 11 drużyn
(przy założeniu, że jednocześnie w quizie może brać udział do 50 osób), a następnie
przeprowadzić zawody między drużynami (Space Race),
dodać zajęciom dynamiki - na początku warto uruchomić konkurs dla drużyn, które widzą,
na tle grupy, swoje wyniki: https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/220331707-Deliver-a-Timed-Space-Race,

-

-

przekonać się, jaką wiedzę posiadają już uczestnicy – szybkie pytanie lub quiz można
przeprowadzić przed omówieniem danego tematu,
umożliwić uczestnikom anonimowe wyrażenie opinii (przydaje się, gdy omawiany jest
drażliwy temat i gdy zależy nam, aby wszystkie osoby czuły się komfortowo) – tutorial:
https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/220555167-How-to-Deliver-anAnonymous-Quiz,
stworzyć wizualny obraz przedstawiający odpowiedzi w grupie – szybkie pytanie. Tutorial:
https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/220249047-Start-a-Vote-From-a-ShortAnswer-Quick-Question.

Kurs „Tablety w Bibliotece" powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące
bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich
placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności
i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
Ten materiał edukacyjny dostępny jest na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0 Polska. Pełna treść licencji
znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

