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

W aplikacji Quizlet można tworzyć narzędzia ułatwiające naukę, np. fiszki i karty obrazkowe,
dzięki którym uczestnicy powtórzą omawiane pojęcia czy definicje. Quizlet może być
wykorzystywany w czasie zajęć, a także poza nimi. Dzięki mobilnej aplikacji zawierającej
zestawy do samodzielnej nauki uczestnicy mogą sami powtarzać materiał przygotowany przez
edukatora. Edukator może tworzyć własne zestawy bądź korzystać z wcześniej przygotowanych
zasobów dostępnych w serwisie.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Quizlet jest dostępny w języku angielskim, natomiast treści edukacyjne można przygotować
w języku polskim. Aby korzystać z usługi, należy się zarejestrować, podając swój adres e-mail.
Można skorzystać z dostępnej wtyczki (Facebook, Google+), dzięki czemu nie trzeba pamiętać
hasła.
Treści edukacyjne mają formę fiszek (flashcards), czyli dwustronnych, wirtualnych kartek. Fiszki
mogą się składać z definicji (tekstu w wybranym języku) i obrazu. W abonamencie bezpłatnym,
po wpisaniu określonego pojęcia program wyszukuje adekwatne zdjęcie dostępne na licencji
Creative Commons, które można zamieścić na fiszce. W wersji płatnej można dodać własne
zdjęcie oraz nagrać swój głos.
Edukator może utworzyć wirtualną klasę, do której zaprasza uczestników. Zaproszeni do klasy
mają dostęp do zestawów fiszek przygotowanych przez edukatora. Narzędzie jest dość
rozbudowane i poznanie poszczególnych funkcji wymaga czasu, ale może się okazać bardzo
przydatne w pracy z grupą. Szczególnie interesująca jest nowa funkcjonalność Quizlet Live.

Quizlet zawiera siedem narzędzi wspierających naukę i nauczanie:
●
●
●
●
●
●
●

tworzenie fiszek,
odpowiedzi pisemne,
pisanie ze słuchu,
przeprowadzanie testów,
gra na czas (przeciągnij i upuść),
gra, w której uczestnicy wpisują odpowiedzi,
Quizlet Live (zawody między drużynami).

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?





rozpoznawanie gatunków ptaków - edukator wspólnie z uczestnikami zajęć tworzy fiszki
zawierające nazwę ptaka i jego zdjęcie,
ćwiczenie wymowy różnych słów (tworząc fiszki, można wybrać język, w którym to słowo
będzie następnie głośno czytanie przez automatycznego lektora),
jak rozpocząc pracę z Quizlet? https://quizlet.com/help/2444083/what-is-quizlet
(przewodnik w języku angielskim),
jak wykorzystać Quizlet do nauki słówek? http://www.meetenglish.pl/blog/tworzenieflashcards-quizlet-com/.

INSPIRACJE:
Film pokazujący, jak można wykorzystać funkcję Quizlet Live: https://vimeo.com/161809345

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/

