POZNAJ MOBILNE PLATFORMY EDUKACYJNE
[odcinek 11: Ucz się on-line – Tablety w bibliotece]

TED

TED to aplikacja obsługująca zainicjowany w 2006 roku projekt popularyzujący wiedzę, uczenie się i rozwój.
Zakłada on, że „właścicielami wiedzy” są nie tylko osoby z tytułami naukowymi, ale również pasjonaci –
„zwykłe osoby”, które zgłębiły dany temat. Hasłem przewodnim projektu TED jest: Ideas worth spreading (z
ang. „idee warte rozpowszechnienia”). W jego ramach na całym świecie organizowane są corocznie
dziesiątki konferencji, podczas których prelegenci mają określony czas na zaprezentowanie swojej wiedzy,
przemyśleń, idei. Wystąpienia są nagrywane i udostępniane w Sieci.
Co ważne, korzystanie z TED-a często nie wymaga znajomości języka angielskiego. Wprawdzie aplikacji jest
w wersji angielskojęzycznej, ale jej obsługa jest prosta i intuicyjna, a prawie 1600 filmów zostało
uzupełnionych o polskie napisy (stan na koniec 2014 roku).
Pomysły na wykorzystanie aplikacji:
●

Biblioteka urządza spotkanie poświęcone wybranemu tematowi, zapraszając użytkowników do
wspólnego obejrzenia wykładu lub prezentacji. Następnie uczestnicy dyskutują na ten temat,
pogłębiają go, poszerzają o inną wiedzę (dostępną w bibliotece);

●

Biblioteka zaprasza osoby na spotkanie bez określonego tematu. Po zdefiniowaniu kategorii, która
interesuje uczestników (np. materiały „zabawne”, „piękne” czy „powodujące opadnięcie szczęki z
wrażenia”), wystarczy wyszukać materiał, korzystając z funkcji losowego wybrania prezentacji.
Następnie osoby uczestniczące oglądają materiał, a po seansie dyskutują na jego temat.

COURSERA

Coursera to największa na świecie platforma e-learningowa udostępniająca tysiące kursów, publikowanych
zwykle przez naukowców i wykładowców powiązanych ze znanymi uczelniami (m.in. Harvard, Stanford).
Materiały edukacyjne pogrupowane są w 25 kategoriach, np. sztuka, inżynieria, prawo.
Większość zamieszczonych na platformie Coursera kursów to zajęcia e-learningowe, które mają określony
początek i koniec (na ogół trwają kilka tygodni). Zdarza się, że przewidziane są w nich również prace
domowe. Na zakończenie zazwyczaj należy zdać rodzaj testu albo w inny sposób uzyskać zaliczenie,
uprawniające do otrzymania dyplomu ukończenia kursu.
Uwaga! Większość kursów jest prowadzona w języku angielskim, co może być przeszkodą dla części
użytkowników. Nie oznacza to jednak, że osoby słabiej władające tym językiem nie znajdą interesujących ich
materiałów.
Biorąc pod uwagę, że kursy realizowane są w języku obcym, a korzystanie z nich jest spersonalizowane,
trudno planować grupowe aktywności w bibliotece. Biblioteka może jednak zaprosić swoich użytkowników
do korzystania z tej platformy, zachęcając osoby kompetentne językowo do kontaktu z wiedzą na bardzo
wysokim poziomie, podaną w nowoczesnej, e-learningowej formie.

LINGUAPP

Linguapp to niewielka aplikacja stworzona przez polską firmę, służąca przede wszystkim do nauki języków
obcych. Użytkownicy mają do dyspozycji lekcje polsko-angielskie, polsko-hiszpańskie i polsko-francuskie
oraz angielsko-angielskie, hiszpańsko-hiszpańskie i angielsko-hiszpańskie. Ci, którzy nie chcą doskonalić
umiejętności językowych, mogą zdecydować się na lekcję geografii.
Aplikacja jest bardzo prosta w formie i pod tym względem nie robi wielkiego wrażenia, ale za to jest bardzo
intuicyjna i łatwo znaleźć wszystkie opcje nauki, jakie oferuje. Są to m.in.: testy wyboru, wpisywanie słów,
łączenie w pary, pytania otwarte sprawdzające znajomość słówek.

Aplikacja jest przygotowana w języku polskim i w podstawowej wersji bezpłatna. Istnieje płatna możliwość
rozszerzenia funkcjonalności aplikacji, np. importowanie dodatkowych ćwiczeń ze źródeł wewnętrznych,
wymienianie się poznanymi słówkami z innymi osobami. Warto jednak podkreślić, że brak tych funkcji nie
obniża wartości darmowej wersji aplikacji.
Linguapp można wykorzystywać do wsparcia zajęć językowych prowadzonych w bibliotece lub organizacji
konkursów znajomości słownictwa w określonej tematyce ("zdrowie", "komunikacja" czy nawet
"przestępstwa"). Albo też - ze znajomości geografii. Inspiracją do wykorzystania aplikacji Linguapp mogą
być też scenariusze zajęć zaproponowane do aplikacji Duolingo.
ITUNES

U

iTunes U to kanał edukacyjny prowadzony przez Apple, na którym różne instytucje mogą publikować
materiały edukacyjne i udostępniać je wybranym osobom lub wszystkim zainteresowanym. Materiałów
dostępnych publicznie jest wiele, można wybierać kursy dotyczące bardzo różnorodnych tematów,
począwszy od historii walki o równouprawnienie w USA, przez filozofię Kanta, aż po zmiany klimatyczne.
Więcej informacji na temat iTunes U znaleźć można w materiałach z lekcji nr 1 pt. „Jak zacząć pracę z
tabletem?”
Z pomocą iTunes U, podobnie jak w przypadku Coursery, trudno budować scenariusze zajęć. Warto jednak
polecać aplikację żądnym wiedzy użytkownikom bibliotek jako źródło wartościowej wiedzy.

DLA KOGO?
Aplikacje zaprezentowane w pakiecie „Ucz się on-line” teoretycznie skierowane są do wszystkich, jednak
większość z nich przeznaczona jest dla osób biegle posługujących się językiem obcym, przede wszystkim
angielskim. Jest to poważne ograniczenie, chociaż wyniki badań znajomości języka angielskiego w Polsce
wskazują, że im młodsze osoby, tym większa znajomość tego języka.
•

Coursera oraz iTunesU – aplikacje z zawartością głównie angielskojęzyczną. Warto je polecać
osobom, które znającą ten język i chcą się uczyć (raczej samodzielnie niż grupowo);

•

Linguapp – aplikacja dla każdego, kto chce pogłębić znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego
lub francuskiego;

•

TED – aplikacja skierowana do wszystkich, bo bardzo dużo wykładów i prezentacji zostało
przetłumaczonych na język polski (są dodane napisy). W kontekście myślenia o zajęciach grupowych
warto szczególnie pomyśleć o grupach seniorów, którzy często wykazują duże zainteresowanie
nauką i rozwojem oraz lubią realizować swoje pasje grupowo (np. osoby należące do Klubów
Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub innych inicjatyw).

POZOSTAŁE POLECANE APLIKACJE
Dodatkowo, polecamy jeszcze kilka aplikacji, dzięki którym użytkownicy mogą znaleźć różne ciekawe kursy,
wykłady itd.
Duolingo – aplikacja do nauki języków (szczegóły w
lekcji nr 4, pt.: „W tyglu świata”).

Khan Academy – olbrzymi zbiór kursów, lekcji, zajęć
przygotowujących do amerykańskich testów
(wyłącznie wersja angielskojęzyczna).

Mobilna Akademia – aplikacja z polskimi
materiałami. Niestety, nie dysponuje wieloma
zasobami (stan na koniec 2014 r. – 4 kursy).
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