OPIS APLIKACJI SKYPE
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Skype jest najbardziej rozpowszechnionym komunikatorem internetowym, dzięki któremu można zarówno
rozmawiać z innymi użytkownikami aplikacji na całym świecie, jak i realizować połączenia na numery
stacjonarne oraz komórkowe (w Polsce i za granicą).
Oprócz prowadzenia rozmowy, Skype pozwala również na połączenia video, konferencje, przesyłanie plików
i inne formy komunikacji.

PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Skype jest aplikacją udostępnianą bezpłatnie, wymaga tylko utworzenia konta i rejestracji. Natomiast
połączenia realizowane są w dwóch wariantach: bezpłatnie (połączenie głosowe z innymi użytkownikami
Skype’a oraz wideokonferencje) oraz płatnie (połączenia wykonywane na numery stacjonarne i komórkowe,
wysyłanie wiadomości SMS oraz korzystanie z hot-spotów Skype). Skype jest udostępniany w wielu wersjach
językowych, również po polsku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS APLIKACJI
Skype jest aplikacją, którą można zainstalować na wielu urządzeniach (komputerze, smartfonie, tablecie).
Użytkownik ma swój własny numer (identyfikator), którym loguje się do programu, dzięki temu może
korzystać ze Skype’a z każdego urządzenia, nie tylko własnego. Profil użytkownika Skype, który każdy musi
utworzyć, nie wymaga podawania wielu danych. Jednak jeśli użytkownik chce dokładniej poinformować o
sobie innych „skypowiczów”, np. żeby łatwiej mogli go odnaleźć, ma taką możliwość.
Skype oferuje dwa rodzaje usług: bezpłatne i płatne. Darmowo można założyć konto, zarejestrować się,
prowadzić rozmowy (głosowe lub audio-video) z innymi użytkownikami Skype’a, przesyłać wiadomości
tekstowe czy nawet wiadomości video oraz udostępniać pliki. Usługi płatne wybiorą ci, którzy wykorzystują
Skype jako narzędzie kontaktu z numerami stacjonarnymi i komórkowymi. Bądź osoby, które chcą korzystać
z Internetu za pośrednictwem specjalnych punktów dostępowych (ale w Polsce nie ma ich wiele, więc
nastawianie się na dostęp do Internetu poprzez Skype jest ryzykowne). Opłaty mogą być regulowane na
dwa sposoby – albo poprzez zakup abonamentu (wiele wariantów do wyboru), albo płacąc z wirtualnej
portmonetki, którą co pewien czas należy doładować wybraną kwotą.
Do korzystania ze Skype’a przydatne są słuchawki z mikrofonem. Nie jest to sprzęt niezbędny, ale użyteczny,
zwłaszcza w miejscu publicznym – pozwala mówić ciszej i zachować prywatność.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Skype jest narzędziem, które można wykorzystywać na wiele sposobów – zarówno do pracy, jak i zabawy czy
utrzymywania kontaktów towarzyskich. Przykładowe zastosowania:
•

Rozmowy głosowe lub wideorozmowy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi – zwłaszcza w przypadku
połączeń do innego kraju przewaga Skype’a nad tradycyjnym telefonem jest wyraźna.

•

Rozmowy grupowe (np. z kilkoma osobami) na tematy prywatne lub służbowe.

•

Udostępnienie numeru (identyfikatora) Skype’a na stronie biblioteki jako jednej z form kontaktu
czytelników i użytkowników z placówką.

•

Połączenie przez Skype’a z autorem lub innym gościem czy ekspertem w czasie spotkań lub zajęć
organizowanych przez bibliotekę.

50 pomysłów na wykorzystanie Skype, materiał anglojęzyczny:
http://www.teachingdegree.org/2009/06/30/50-awesome-ways-to-use-skype-in-the-classroom/
Warto zajrzeć na podaną wyżej stronę. Wprawdzie przykłady dotyczą zastosowania w szkole, ale
wiele pomysłów można przenieść do bibliotek!

DOSTĘPNE SCENARIUSZE UŻYCIA
W ramach Lekcji 12 dostępny jest scenariusz zajęć realizowanych z wykorzystaniem tabletu i aplikacji Skype:
●

Skype – Wyciśnij Skype’a! (stopień trudności: 2).

PODOBNE APLIKACJE Z PAKIETU REKOMENDOWANYCH
Na iPadzie znaleźć można aplikację FaceTime – to też jest rodzaj komunikatora.
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