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Ocena pedagogiczna:
Punktacja narzędzia Modern: 4,5
Serwis internetowy: www.getakahoot.com

Zastosowanie
Kahoot! to darmowa, oparta na rywalizacji platforma edukacyjna,
którą można dostosowywać do wielu różnych obszarów tematycznych
i języków. Głównym założeniem Kahoot! jest sprawienie, że nauka
będzie interaktywną zabawą zachęcającą uczniów do uczestnictwa.
Nauczyciele, za pomocą prostych narzędzi, mogą tworzyć „Kahooty” i
zarządzać nimi. „Kahoot” to zbiór związanych z określonym obszarem
tematycznym pytań opracowanych przez nauczycieli, uczniów, osoby z
branży lub użytkowników sieci społecznościowej. „Kahooty” dzielą się
na trzy rodzaje: quizy, ankiety i dyskusje związane z nauczanymi
tematami. Nauka polega na zadawaniu prostych pytań w celu
szybkiego uzyskania informacji zwrotnych lub opinii albo zadawaniu
bardziej szczegółowych pytań na potrzeby oceniania kształtującego.
Treści można udostępniać uczniom, współpracownikom lub innym
nauczycielom na całym świecie.
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Opinie
Łatwość dostępu
Pytania wraz z możliwymi odpowiedziami są wyświetlane na ekranie w
klasie, a uczniowie podają swoje odpowiedzi za pomocą urządzeń
osobistych (mobilnych). Do uczestniczenia w grach Kahoot! nie jest
wymagane logowanie – wystarczy podać kod PIN i nazwę z poziomu
ekranu głównego. W celu tworzenia quizów konieczne jest jednak
wprowadzenie swoich danych.
Ocena pedagogiczna
Kahoot! to nowatorskie, łatwo dostępne i atrakcyjne rozwiązanie dla
wielu uczniów. Treści można dostosować do potrzeb dowolnego kursu.
Element współzawodnictwa oferowany przez Kahoot wprowadza
interaktywność i dynamikę do procesu nauki i oceniania, co zwiększa
zaangażowanie uczniów i motywuje ich do większych starań.
Dane są dostępne do pobrania przez nauczycieli (lub uczniów –
twórców pytań) oraz przeglądania w programie Excel. Raporty z
podziałem na klasy, pytania i indywidualne informacje dają pomocny
wgląd w rezultaty. Główną wadą jest konieczność ciągłego
pozyskiwania i monitorowania danych. Ponieważ uczniowie nie muszą
tworzyć kont, aby wziąć udział w nauce, definiowanie schematów
rozwoju lub indywidualnych obszarów wymagających poprawy jest
czasochłonne. Z drugiej strony dzięki temu dane uczniów pozostaną w
rękach nauczycieli.
Narzędzie to dobrze sprawdza się do przeglądu materiału na początku
lub na końcu zajęć.

„Od sprawdzania podstawowej wiedzy poprzez weryfikowanie
zrozumienia tematu, aż do przeglądów testów – Kahoot to filar moich
zajęć. Najlepiej sprawdza się on jednak wtedy, gdy uczniowie sami
tworzą pytania. Niektórzy uczniowie stosują Kahoot także jako
urozmaicenie swoich prezentacji”. Anabel G. (nauczycielka)

www.graphite.org/website/kahoot-teacher-review/4110946
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Zalety












Wniosek
Różne zastosowania: quizy, ankiety i dyskusje
Bardzo łatwy dostęp do narzędzia zarówno przez nauczyciela
jak i uczniów
Strona tego rozwiązania zawiera wiele przydatnych informacji
dotyczących uruchamiania narzędzia, zarządzania kontem,
tworzenia „Kahootów”, udostępniania ich itp.
Samouczek dostępny w wielu językach.
Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs.
Pytania mogą zawierać informacje w różnym formacie: tekst,
zdjęcia, wideo.
Możliwość tworzenia quizów, ankiet i dyskusji w wielu językach.
Możliwość pobierania zestawień wyników quizów, ankiet i
dyskusji.
Ranking uczniów uwzględniający liczbę prawidłowych
odpowiedzi i czas reakcji.
Narzędzie jest dostępne bezpłatnie.
Aplikacja na iPhone, iPad i urządzenia z systemem Android.
Możliwość korzystania przez przeglądarkę (niezależnie od
posiadanego urządzenia).

Wady





.

Brak opcji dłuższego przechowywania danych/śledzenia
odpowiedzi uczniów.
Wymaga połączenia z Internetem.
Dostępność innych quizów może rozpraszać uczniów.
Brak możliwości śledzenia postępów uczniów poza zajęciami.

Kahoot! to narzędzie zachęcające i motywujące uczniów do nauki. O
ile korzystanie z niego może być czasochłonne dla nauczycieli,
ankiety i dyskusje internetowe pozwalają uczniom na anonimowy
udział w zbiorowym nauczaniu, promując tym samym interakcję z
rówieśnikami, pogłębiając zrozumienie tematu i demonstrując
istnienie różnych punktów widzenia. Narzędzie to znalazło uznanie
zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

