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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ QUIZALIZE
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Бодненко Д.М., Борисюк А. А., Дерев’яженко Д. І., Калещук М. А.,
Мозгова А. В., Селецький П. А.
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Актуальність даної теми полягає у сучасній адаптації учбового процесу
до вимог новітнього технологічного прогресу у сфері освіти. Створення і
широке використання в повсякденному житті сучасного суспільства новітніх
технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових,
моделюючих, аналітичних і управлінських систем, обумовили виникнення
цікавого і значного феномена, характерного для новітньої історії людства.
Тому, комп’ютерні технології все глибше проникають в усі сфери людського
життя. Сфера освіти не є виключенням. Даний ресурс буде надзвичайно
корисним для вчителів, які бажають поєднати технологічний аспект навчання
та оптимізувати учбовий процес за допомогою цікавих інтерактивних ігор,
привертаючи увагу учнів нового, більш технологічного покоління.
Мета: дослідити ресурс Quizalize, окреслити переваги його використання
та довести, чому саме цей ресурс є корисним у діяльності вчителя.
Завдання полягає у розгляді основних можливостей користування
ресурсом Quizalize у діяльності викладача.
Quizalize – інструмент для створення он-лайн тестових завдань різного
типу. Сервіс зручно використовувати в навчальному процесі , тому що вчитись
за допомогою ігрових прийомів дуже ефективно. Атмосфера «конкуренції»
забезпечує інтерес та бажання перемогти, отже, набрати більше балів, що
виступає черговим стимулом в активізації освітньої діяльності.
Quizalize – веб-сайт для вікторини, створений у 2015 році, на базі
освітньої платформи zzish.com. і схожий на Kahoot!, Quizlet, і Quizizz.
Quizalize надає можливість створити вікторини з набором питань (однією або
декількома відповідями) представлених у вигляді скремблінга слів. Студенти
отримують доступ до вікторини з Інтернету, використовуючи код групи/класу,
та переглядають повну вікторину на своєму пристрої. Викладачі бачать, як
кожен учасник освітнього процесу просувається/прогресує за допомогою
поінтів; студенти також можуть показати цей прогрес усій групі. Викладачі
можуть з'єднуватися з Google Classroom через ZZish, яка служить в якості
панелі/системи стеження за даними студента.
Quizalize – це онлайн-конструктор різноманітних навчальних вікторин,
тестів та ігор. Його особливість полягає в тому, що на питання, які завантажив
учитель, учні можуть відповідати як в класі, так і вдома. Тобто, немає
необхідності, щоб всі діти проходили опитування одночасно. Тому Quizalize
можна використовувати і для контрольних робіт, і для домашніх завдань.
Учитель може зайти в тест зі свого комп'ютера в будь-який момент і
подивитися на прогрес усього класу або окремих учнів.
Переваги:


Приємна візуалізація результатів у реальному часі; відстеження
прогресу (платно).

Учень після кожного питання сам бачить, чи правильно відповів і
скільки балів отримав за відповідь. При цьому, програма враховує швидкість,
з якою він зреагував.

Щоб учні не боялися помилок або реакції однокласників, кожному
учаснику опитування можна використовувати нікнейм або умовний номер.
Таким чином можливе забезпечення суб’єктивізації оцінювання.
Недоліки: обмежені типи питань, які не мають опції для відкритої
відповіді.
Отже, Quizalize – це онлайн-конструктор, простий у налаштуванні і,
здебільшого, безкоштовний спосіб створення вікторин та тестових завдань.
Доступний функціонал перевірки компетенцій на репродуктивному рівні зі
зручним, але оплачуваним варіантом відстеження прогресу.
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