Przewodnik po aplikacji
Learningapps.org

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą
małych interaktywnych modułów.
Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane
lub tworzone przez użytkowników w Internecie.
Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie.
Aplikacje nie zawierają zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są
ograniczone wyłącznie do interaktywnej części.
Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim
scenariuszu nauczania.
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Przykładowe aplikacje:

Jak zacząć – wyszukiwanie w istniejących aplikacjach:
Choć szczerze zachęcam do założenia konta zarówno dla siebie jak i dla swoich uczniów
(instrukcję jak to zrobić znajdą Państwo na kolejnych stronach ), to równie efektywne i interesujące
może być sporadyczne wykorzystanie aplikacji learningapps bez zakładania konta.
Interesującą nas aplikację czy też temat możemy próbować odnaleźć na dwa sposoby:
1. Poprzez skorzystanie z opcji wyszukiwania (okienko z lupką):

2. Lub poprzez opcję przeglądania aplikacji:

Aplikacje podzielone są na kategorie i podkategorie - na przykładzie Geografii:

Dodatkowo możemy zawęzić wyszukiwanie/przeglądanie aplikacji na dwa sposoby:
1. Ograniczając według zawartych w nich mediów ( zdjęcia / audio / wideo )

2. Oraz suwaczkiem według poziomu kształcenia:

Gdy już znajdziemy interesującą nas aplikację – możemy ją sobie przeklikać aby sprawdzić czy spełnia
nasze wymagania – jeśli tak możemy skorzystać z linków zamieszczonych poniżej aplikacji I przesłać
ją uczniom:

Rejestracja konta
Jeśli nie znaleźliśmy aplikacji odpowiadającej naszym wymaganiom możemy taką aplikację
utworzyć sami. O ile samo utworzenie aplikacji nie wymaga konta o tyle zapisanie jej już tak.

Korzyści płynące z rejstracji konta:
▶ Możliwość zapisu i udostępniania stworzonych modułów,
▶ Możliwość utworzenia klasy oraz kont uczniów,
▶ Możliwość śledzenia wykonywanych przez uczniów modułów,

Po kliknięciu w opcję: Zaloguj się ( w prawym górnym rogu ekranu )

Otwiera się okienko logowania:

Jeśli mamy już konto – logujemy się – jeśli nie klikamy poniżej Utwórz nowe konto

Uzupełniamy wszystkie pola – pamiętamy że musimy zaakceptować Warunki korzystania z
LearningApss.org – powiadomienia emailem o wiadomościach jak i zgoda na otrzymywanie
wiadomości od innych użytowników sa opcjonalne i mogą być później zmienione w opcjach aplikacji.
Przepisujemy kod zabezpieczający i klikamy UTWÓRZ KONTO.

Warunki korzystania z LearningApps.org
▶ LearningApps udostępnia nam jedynie platformę na której możemy publikować aplikacje. My
bierzemy odpowiedzialność za wykorzystane materiały – czy nie naruszamy praw autorskich
oraz czy publikujemy niewłaściwe treści.
▶ Jako autor modułu mamy dostęp do anonimowych statystyk mówiących o wykorzystaniu tego
moduły ( każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia śledzenia aktywności google analytics )

▶ W każdym momencie możemy usunąć nasze konto – wraz z nim zostaną usunięte wszystkie
stworzone przez nas moduły.
▶ Stworzone przez nas moduły domyślnie są niedostępne online. Są szyfrowane i niema
możliwości wyszukiwaniach ich w LearningApss oraz nie są w żaden sposób indeksowane bądź
rejestrowane przez Google. Dopiero my sami decydujemy czy chcemy dany moduł
opublikować. Takie same zasady dotyczą kont uczniów które możemy założyć.
▶ LerningApps nie daje żadnych gwarancji co do działania, dostępności, jakości czy
bezpieczeństwa serwisu.

Zakładanie klasy oraz kont uczniów:
Zakładanie klasy:
Utworzenie klasy wymaga jedynie podanie jej nazwy, (nazwa musi być ona unikalna) w okienku
wpisujemy nazwę i klikamy Tworzenie klasy:

Tworzenie kont uczniów:
Po utworzeniu klasy możemy utworzyć konta uczniów. Obok nazwy utworzonej klasy pojawiło nam
się teraz kilka przycisków – aby dodać uczniów klikamy w pierwszy z nich – Konta uczniów

Po wejściu w Konta uczniów należy kliknąć Tworzenie nowych kont uczniów.

Naszym oczom ukazuję sie tabelka gdzie konta uczniów możemy utworzyć ręcznie, wystarczy podać
imię i nazwisko – login oraz hasło zostaną automatycznie wygenerowane :

Możemy równiez usprawnić sobie ten proces kożystając z opcji Importuj nazwy po kliknięciu w ten
przycisk pojawia nam się poniżej pole w którym możemy wkleić listę uczniów ( imiona i nazwiska ).

Gdy już mamy pełną listę uczniów ponownie klikamy Importuj nazwy
I tak mamy już pełną listę uczniów wraz z loginami ( hasła są „ukryte ):

Klikając na ikonkę „klucza” obok hasła – możemy je podejrzeć celem skopiowania go do wysłania
uczniom. Możemy również to hasła zmienić wedle uznania.

Z prawej strony, poniżej listy uczniów mamy przycisk mający nam ułatwić eksport i dystrybucję haseł:

Niestety lista ta jest zooptymalizowana pod wydruk haseł które to potem można pociąc na paski i
rozdać na lekcji:

W obecnej sytuacji nauczania zdalnego nie pozostaje nam nic innego jak przekopiowanie danych
logowania każdemu uczniowi z osobna i wysłanie ich poprzez dziennik elektroniczny lub inna przyjętą
w szkole formę komunikacji ( maile na google classroom czy moodle ).

Zapraszanie uczniów do klasy
Choć zachęcam do osobistego tworzenia kont uczniów gdyż daje nam to kontrolę nad poczynaniami
uczniów, to istnieje opcja że uczniowie sami takie konta założą a my ich jedynie do klasy zaprosimy
poprzez link który możemy wygenerować klikając przycisk po środku ekranu - Zaproś uczniów

Po kliknięciu w przycisk pojawi nam się link do wysłania uczniom wraz kodem QR jeśli będą kożystać
z aplikacji na telefonach:

Tworzenie aplikacji

Jeśli nie znaleźliśmy interesującej nas aplikacji możemy w bardzo prosty sposób sami taką aplikację
utworzyć. W tym celu należy kliknąć w opcję Stwórz aplikację która znajduje sie pośrodku
pomarańczowego paska menu:

Krok 1. Wybór templatki
W pierwszym kroku wybieramy interesujący nas template ( wzór ) aplikacji:

Po wybraniu templatki naszym oczom ukazują sie 3 przykładowe wzory danej aplikacji

Jeśli dana templatka nam odpowiada klikamy przycisk Utwórz nową aplikację

Krok 2. Uzupełnienie formularza aplikacji
W kroku drugim musimy uzupełnić wszystkie pola formularza aplikacji którą planujemy stworzyć:

Po uzupełnieniu wszystkich pól na samym dole mamy przycisk Zobacz podgląd i zakończ.

Mamy tutaj możliwość przetestowania aplikacji – jeśli coś nam nie odpowiada możemy wybrać
przycisk z lewej u dołu Ponownie dopasuj – wrócimy do formularza gdzie mamy możliwość
naniesienia poprawek. Lub jeśli wszystko jest w porządku klikamy przycisk z prawej Zapisz aplikację.

Zapisana aplikacja
Po zapisaniu aplikacji pod oknem podglądu pojawiają nam się opcje edycji, publikacji a także linki
które możemy przekazać uczniom.

Wszystkie utworzone przez nas aplikacje a także aplikacje innych użytkowników które sobie
zapisaliśmy są dostępne pod opcją Moje aplikacje ( na końcu pomarańczowego paska menu ).

Po raz pierwszy w tym miejscu wspomniałem o zapisanych aplikacjach – jeśli przeglądamy aplikacje
i któraś z nich nam sie spodoba – możemy ją zapisac w swoich aplikacjach za pomocą przycisku
Zapamiętaj w „Moje aplikacje” w prawym dolnym rogu pod oknem aplikacji:

Widzimy tutaj również przycisk Utwórz podobną aplikację – co jest niesamowicie wygodną i szybką
opcją na tworzenie aplikacji w oparciu o juz istniejące.

Tworzenie Podobnej aplikacji
Proszę spojrzeć na tą aplikację która wspomaga u najmłodszych poznawanie części ciała – jest to
aplikacja typu – połącz w pary:

W bardzo prosty sposób klikając w przycisk Utwórz podobną aplikację możemy stworzyć aplikację do
utrwalenia części ciała po angielsku.

Zostaliśmy przeniesieni do formularza edycji aplikacji – nie musimy się wysiliać dobieraniem
odpowiednich grafik – wszystkie materiały dostarcza nam już edytowana aplikacja. Wystarczy
jedynie zmienic nazwy na angielskie.

I oto efekt końcowy:

Zarządzanie aplikacjami
Wiemy już że utworzone przez nas aplikacje są dostępne w Moich aplikacjach. Mamy tutaj bardzo
wygodne opcje zarządzania aplikacjami dzięki którym to opcjom nie musimy wysyłać dzieciom linków
do wymaganych aplikacji. Poprzez dodanie aplikacji do folderu klasy każdy uczeń będzie widział
u siebie aplikacjie które mają być przez niego przeklikane.

Do folderów klasy możemy również dostać się z poziomu edycji klasy – opcja Folder klasy. Co jest
nawet prostszym rozwiązaniem i na nim się skupimy.

wchodząc do folderu klasy – widzimy wszystkie utworzone tam już foldery jak i możemy dodać nowy
folder – pierwsza opcja z lewej:

Jak widzimy mamy tutaj oprócz kilku folderów przygotowaną przezemnie aplikację. Wykreślane nazwy
państw. Klikając na folder z plusikiem utworzę folder Geografia i zatwierdzę przyciskiem Tworzenie
kategorii.

Następnie najeżdżamy kursorem na ikonę aplikacji:
Pojawiają się nam dodatkowe opcje:
edycja aplikacji
zmiana miniaturki
przenieś do folderu
usuń aplikację z kategorii
Wybieramy ikonkę folderu przenieś aplikacjię do folderu i w nowym okienku wybieramy Geografia

Z perspektywy ucznia tak to będzie wyglądało:

Zarządzanie klasą
Jakie korzyści płyną z rejestracji uczniów w klasie ?

Z perspektywy zarządzania klasą, klikając w przycisk statystyki możemy szybko i łatwo sprawdzić
którzy uczniowie przeklikali już wyznaczone zadania:

Z koleji klikając w przycisk działania mamy pełny przegląd aktywności uczniów choć nie jest to już tak
czytelne i zapewne nie będą Państwo z tego zbyt często korzystać:

Zarządzanie aplikacjami uczniów
Jak zapewne zauważyli Państwo na obrazku ze statystykami jest kolumna Aplikacje moich uczniów.
Może to być dodatkowa ciekawa forma zadawania zadań domowych. Nie tylko przeklikiwanie ale
również tworzenie własnych aplikacji. Uczniowie utworzeni przez nas niemają opcji publikacji
stworzonych przez siebie aplikacji. Wszystkie takie aplikacje wymagają naszego zatwierdzenia i to
nauczyciel może taka aplikacje udostępnić – bądź to tylko klasie bądź publicznie. Możemy taką akcję
wykonać z poziomy folderu klasy gdzie widzimy wszystkie aplikacje uczniów.

Zakończenie
Dziękuję Państwo bardzo za udział w szkoleniu. Mam nadzieję że przedstawione materiały przydadzą
się Państwo w pracy i wzbogacą lekcję ciekawą interakcją. Życzę powodzenia w pracy zdalnej
z uczniami !
Roman Sadownik

