Grant Edukacyjny
Engram English
Jak uczyć się z Engramowej Fiszkoteki?
1. Wejdź na stronę internetową Engramowej Fiszkoteki:

www.sp114krk-engram.fiszkoteka.pl
2. Zaloguj się (prawy górny róg!) za pomocą nadanego przez siebie hasła:

3. Aby rozpocząć naukę kliknij na niebieską ikonkę z napisem „rozpocznij naukę”.
Ilość wyświetlanych słówek możesz regulować na znakach + i – , które wyświetlają się
po najechaniu kursorem na ikonę. Domyślnie system podpowie Ci 20 słówek,
ponieważ jest to najbardziej optymalna ilość gwarantująca efektywne
zapamiętywanie.
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4. Jeśli chcesz nauczyć się tylko części słówek kliknij na granatową ikonkę z napisem
„nowe”.
- tutaj znajdują się wszystkie fiszki, których jeszcze nie przerobiłeś
(w trybie nauki). Dodatkowo system wydziela z nich ustawioną przez
Ciebie ilość jako nowe fiszki do nauki na dziś.
5. Jeśli chcesz powtórzyć materiał kliknij na pomarańczową ikonkę z napisem
„powtórki”.
- gdy rozpoczniesz naukę z jakąś fiszką w trybie nauki, to trafia ona
do tej kolejki wraz z konkretną datą następnej powtórki. Gdy ten
dzień nadejdzie, wtedy ta fiszka pojawi się przy nauce z kolejki "powtórki". Ten dzień
zależy m.in. od tego jak Ci szło z daną fiszką, jaki masz współczynnik zapamiętywania,
itd. Ogólnie chodzi o to, że fiszki, które umiesz, powtarzasz coraz rzadziej, a fiszki,
z którymi masz kłopot, powtarzasz częściej.
6. Jeśli chcesz utrwalić cały zestaw słów, z którym masz największy problem kliknij
na czerwoną ikonę z napisem „utrwal”. Program przygotuje fiszki ze wszystkimi
słowami, których nie znałeś lub nie mogłeś zapamiętać.
- tutaj "lądują" fiszki, z którymi masz problem. W tej kolejce możesz
z nimi ćwiczyć do woli (kolejne rundy powtórek, które zawsze
możesz rozpocząć od początku). Gdy następnego dnia podczas nauki z kolejki
"powtórki" system zanotuje, że z daną fiszką nie masz już problemów, automatycznie
usunie fiszkę z tej kolejki (możesz zrobić to także ręcznie, klikając "resetuj fiszkę /
resetuj kolejkę").
7. Po zakończeniu nauki, środkowy pasek sygnalizuje jaką cześć materiału już
powtórzyłeś oraz ile z przerobionych fiszek już znasz – zielony pasek pokazuje
odpowiedzi poprawne, czerwony – niepoprawne a szary te na które jeszcze nie
odpowiedziałeś.
8. Jeśli chcesz pobrać fiszki z danej lekcji w formie pliku PDF lub mp3, najedź kursorem
i kliknij na obok błękitnej ikony „wszystkie”. Pojawi się lista możliwości pobrania
fiszek w różnych formatach i zapisania na komputerze.
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STWÓRZ WŁASNE FISZKI!
1. W panelu głównym wybierz opcję „dodaj własne słówka”, następnie wybierz
zakładkę „Stwórz fiszki”.

2. Po lewej stronie wpisz słówko w języku polskim, a fiszkoteka automatycznie stworzy
tłumaczenie dodając obraz i dźwięk.
3. Jeżeli potrzebujesz stworzyć tłumaczenia angielskich słówek, zmień język po lewej
stronie z polskiego na angielski, a po prawej z angielskiego na polski.
4. Jeżeli chcesz stworzyć fiszkę z innego materiału np. kalendarium historyczne,
zarówno po lewej jak i prawej stronie wybierz język polski, a następnie wpisz
po jednej stronie nazwę wydarzenia, a po drugiej datę - na tej zasadzie możesz robić
fiszki z każdego przedmiotu.
5. Jeżeli chcesz dodać więcej fiszek kliknij przycisk +dodaj kolejną fiszkę.
6. Po stworzeniu bazy wiedzy, wpisz tytuł lekcji abyś mógł łatwo ją odnaleźć,
a następnie kliknij zielony przycisk z napisem „stwórz fiszki”.
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STWÓRZ FISZKI Z LISTY SŁÓWEK
1. W panelu głównym wybierz opcję „dodaj własne słówka”, następnie wybierz
zakładkę „importuj z listy słówek”.
2. Jeżeli posiadasz listę słówek w formie elektronicznej (np. w excelu), wklej te słówka
w pustym oknie, fiszkoteka doda automatycznie ich tłumaczenia.
3. Jeżeli chcesz zaimportować np. listę stolic Europy, stwórz w Excelu dwie kolumny w jednej wpisz nazwy krajów w drugiej ich stolice. Skopiuj kolumny i wklej je w puste
miejsce. Pod oknem głównym pojawią się zaimportowane słowa w formie pytania
i odpowiedzi.
4. Wciśnij importuj fiszki i ciesz się gotowym materiałem.

POBIERANIE MOBILNEJ APLIKACJI Z APPSTORE / SKLEPU PLAY

1. Otwórz na swoim urządzeniu aplikację Appstore/ Sklep Play.
2. Wpisz do wyszukiwarki hasło: Engram fiszkoteka.
3. Kliknij na aplikację Engram Fiszkoteka, a następnie naciśnij przycisk ZAINSTALUJ
w Sklepie Play lub FREE w AppStore. W przypadku pobierania aplikacji w AppStore
po kliknięciu przycisku FREE system poprosi o wpisanie hasła do Twojego Apple ID.
4. Poczekaj aż aplikacja zainstaluje się na Twoim urządzeniu.

APLIKACJA MOBILNA
1. Uruchom aplikację Engram Fiszkoteka na swoim urządzeniu, a następnie zaloguj się
na swoim koncie.
2. Kliknij na niebieska ikonkę ze słowem NAUKA, aby rozpocząć uczenie się słówek.
Klikając na nazwę konkretnego zestawu możesz podejrzeć listę poszczególnych lekcji.
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3. Pasek znajdujący się pod nazwą listy słówek pokaże Ci jaką cześć materiału już
powtórzyłeś oraz ile z przerobionych fiszek już znasz – zielony pasek pokazuje
odpowiedzi poprawne, czerwony – niepoprawne a szary te na które jeszcze
nie odpowiedziałeś.

DODAWANIE FISZEK NA APLIKACJI MOBILNEJ
1. Uruchom aplikację Engram Fiszkoteka na swoim urządzeniu, a następnie zaloguj się
na swoim koncie.
2. W prawym górnym rogu znajduje się symbol +, wybierz go.
3. Domyślnie system da Ci możliwość dodania słów w języku polskim i przetłumaczy je
na język angielski. Jeśli chcesz przetłumaczyć słówka angielskie, zmień pierwszy język
na angielski, a drugi na polski. Jeśli chcesz dodać fiszki z innych przedmiotów ustaw
język polski zarówno przy polu pytanie jak i odpowiedź.
4. W pustym polu wpisz tytuł swojej lekcji np. owoce.
5. Możesz dodać fiszkę wpisując ją
ręcznie,
nagrywając
głosem,
wykonując zdjęcia wybranego tekstu
lub importując plik graficzny.
6. Po dodaniu wszystkich fiszek
wybierz przycisk lista, wyświetlą się
wszystkie fiszki, które dodałeś
do lekcji.
7. Jeśli od razu chcesz rozpocząć
trening kliknij na szarą ikonkę
z napisem NAUKA.
8. Jeśli nie chcesz od razu uczyć się
nowododanych fiszek pamiętaj,
że Twoje listy słówek zapiszą się
domyślnie w folderze o nazwie
„Stworzone przeze mnie fiszki”,
gdzie znajdziesz je po kolejnym
uruchomieniu aplikacji.
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9. Pamiętaj, że stworzenie fiszek na aplikacji mobilnej z innych przedmiotów,
nie językowych takich jak polski czy historia jest możliwe tylko poprzez dodawanie
ręczne (np. poczet królów Polski).

Obejrzyj nasze filmy:
http://engram.fiszkoteka.pl/video
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