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WSTĘP

Zmieniający się świat, nowe technologie informatyczne i urządzenia, wciąż stawiają 
przed bibliotekami nowe wyzwania i zadania, którym te starająsię sprostać. Zmieniająsię 
też metody i sposoby kształcenia, przybierają wciąż nowe wymiary i kształty. Zastosowa
nie przez biblioteki nowinek technicznych oraz tanich, lecz skutecznych w oddziaływaniu 
i atrakcyjnych dla użytkowników' form kursów i szkoleń, przyczynia się nie tylko do po
większenia wiedzy o bibliotece i jej usługach. Służy także kształceniu lub doskonaleniu 
kompetencji informacyjnych, kształtuje odpowiedzialność za proces uczenia i doskonale
nia się, jest zaproszeniem do współpracy, do uczenia się z innymi i od innych.

Współczesnym przykładem takich rozwiązań jest e-learning. najprościej rozumiany 
jako proces dydaktyczny, w którym wykorzystywane są media elektroniczne, czasem  
utożsamiany z kształceniem na odległość, choć ten drugi termin ma szersze znaczenie 
i dużo dłuższą historię, sięgającą XVIII-wiecznego kształcenia korespondencyjnego. Istotą 
e-leamingu, określanego również jako e-kształcenie, e-edukacja, zdalne nauczanie, etc. jest 
więc wykorzystanie różnorodnych technologii teleinformatycznych i mediów elektronicz
nych (w tym Internetu) do przygotowania i realizacji tzw. kursów-formy elektronicznych 
zajęć dydaktycznych, wykorzystujących narzędzia informatyczne. Wymiar pedagogiczny 
tego pojęcia nie ogranicza się tylko do teoretycznych i praktycznych problemów nauczania 
i uczenia się, ale obejmuje również specyfikę udziału, zachowań i zaangażowania uczestni
ków (organizatorów i odbiorców) procesu kształcenia zorganizowanego i prowadzonego 
w dużej mierze w zdalny i stechnicyzowany sposób. Obecnie podkreśla się, że e-learning 
nie jest na świecie tylko nowinką czy modą na szkolenia elektroniczne, ale utrwalonąjuż 
tendencjąw edukacji, świecie biznesu, administracji publicznej, kształceniu ustawicznym 
i samokształceniu. Biblioteki zagraniczne czerpią z doświadczeń tych sektorów pełnymi 
garściami. Polscy bibliotekarze też mająw tej materii pewne dokonanią a w ostatnich latach 
tematyka e-learningu w bibliotekach nasila się. Jego zalety i możliwości dostrzega coraz 
więcej placówek,. Istnieje więc pilna potrzeba, by dzielić się pierwszymi doświadczeniami, 
wskazywać na jego ograniczenia i możliwości ich pokonywania, pomagać tym, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kształceniem na odległość.

Prezentowany tom prac poświęconych tej tematy'ce stanowi pokłosie ogólnopolskiej 
konferencji pt. ,.E-leaming wyzwaniem dla bibliotek”, która odbyła się w dniach 23-24 wrze
śnia 2009 r. w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu. 
Organizatorami tego spotkania byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ośrodek Edu
kacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Bi
blioteka Pedagogiczna w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Materiały konferencyjne zostały uzupełnione kilkoma dodatkowymi tekstami roz
szerzającymi tematykę i uporządkowane w trzy zasadnicze grupy: ,,E-learning w teorii”, 
„E-learning w kształceniu i doskonaleniu bibliotekarzy” i ,.E-learning w praktyce”.

Pierwszy zakres tematyczny jest próbą przybliżenia podstaw teoretycznych e-lear
ningu w oparciu o literaturę światowąi krajową oraz ustalenia własne referentów. Dokonuje 
tego przede wszystkim Elżbieta Gajek w aity'kule pt. E-learning w edukacji, charakteryzu
jąc różne podejścia do e-learningu. etapy jego wprowadzania, uczestników tego procesu, 
a także możliwości i trudności wynikające z jego zastosowania. Grażyna Gregorczyk po
strzega w swoim tekście e-learning w bibliotece jako wartość dodaną. Jest nią między inny
mi umożliwienie czytelnikom i pracownikom bibliotek nabywania nowych umiejętności, 
poprzez korzystanie ze szkoleń e-learningowych, kształcenie sprawnego posługiwania się 
komputerem i Internetem, wyrabianie właściwych umiejętności projektowania i tworzenia 
wartościowych materiałów edukacyjnych oraz rozwój kreatywności pracowników biblio
teki podczas tworzenia szkoleń. Jest nią również przebudowa świadomości pracowników 
bibliotek, związanej z nową rolą nauczyciela. Hanna Batorowska zauważaj eszcze dalej 
idący wymiar tego zjawiska i próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy kultura infor



macyjna może być wartością dodaną e-learningu? Autorka odpowiada twierdząco na to py
tanie, udowadniając, że w wyniku tego procesu możemy uksztahować uczestnika, charak
teryzującego się wysokim stopieniem świadomości informacyjnej i wieloma umiejętnościa
mi postępowania z informacją. Tę część tematycznądopelniająteksty dotyczące Prawa 
autorskiego w e-learningu (Krzysztof Skowronek) oraz jakości szkoleń, a zwłaszcza spo
sobów ich ewaluacji i standardów (Urszula Cimoch).

Podjęcie w drugiej części publikacji tematyki e-leamingu w kształceniu i doskonaleniu 
bibliotekarzy uzmysławia ważną kwestię konieczności przygotowania przyszłych kadr 
bibliotek, najlepiej poprzez zastosowanie elementów kształcenia na odległość w trakcie 
studiów. Piszą o tym w swoich referatach następni autorzy: Barbara Kamińska-Czubała, 
która jednocześnie wysuwa ciekawy projekt powołania banku e-kursów tworzonego 
wspólnie przez zespoły zainteresowanych tymi kwestiami bibliotekarzy {Potrzeby zdal
nego kształcenia bibliotekarzy w perspektywie de-konstrukcji bibliotek), Jerzy Dorożko, 
który dokonuje przeglądu narzędzi wspomagających nauczanie na odległość {Budujemy 
e-szkolę. Krótki przegląd możliwości) oraz Maciej Pańka, który omawia możliwości plat
formy Moodle. Agnieszka Wróbel i Anna Wołodko poruszają tematykę kształcenia biblio
tekarzy online w ujęciu historycznym i współczesnym. Zwracają uwagę szczególnie na 
przydatność webinariów i technologii Second Life.

Zakres podejmowanych w artykułach problemów związanych z e-leamingiem w prak
tyce, wyznacza krąg bibliotek i instytucji kształcących bibliotekarzy, które już wykorzy
stują nauczanie na odległość. Małgorzata Stanula prezentuje doświadczenia Instytutu In
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego po roku doświad
czeń w prowadzeniu zajęć ze studentami z wybranych przedmiotów w trybie mieszanym 
(częściowo w sposób tradycyjny, a częściowo zdalnie na platformie PEGAZ). Spore do
świadczenie w pracy metodą e-learningu ma gospodarz konferencji -  Warmińsko-Mazur
ska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu. Anna Szeląg przedstawia 
w swoim tekście doświadczenia Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji, które działa 
w Bibliotece od 2008 r. i zajmuje się promowaniem i koordynowaniem jej działań w zakresie 
multimedialnego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy, przygotowuje i prowadzi kursy 
e-leamingowe dla nauczycieli bibliotekarzy i innych użytkowników, szkoli kadry bibliote
ki do realizacji doskonalenia na odległość oraz wspomaga przygotowanie nauczycieli bi
bliotekarzy sicół do wymagań stawianych przez nowe formy nauczania. Podobną działal
ność prowadzi włocławska Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli. Magdalena Brewczyńska, i Agata Safian charakteryzują swoje do
świadczenia w tym zakresie, poszerzone o ofertę kursów dla uczniów, która będzie naj
prawdopodobniej upowszechniać się w najbliższym czasie i w innych bibliotekach. Pomy
słami i doświadczeniami z pracy w bibliotece uczelnianej dzieli się Adam Charkiewicz 
{Szkolenie biblioteczne online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w kontekście glo
balnej sieci cyfrowej). Świetnym przykładem jest zawsze pełna dobrych pomysłów biblio
teka Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -  Gimnazjum i Liceum Akademic
kiego w Toruniu. Tekst Anny Tomczyk-Churskiej dobitnie pokazuje, że e-leaming jest od
powiednią metodą pracy zwłaszcza dla tych bibliotek (również szkolnych!), które od 
dawna miały potrzebę szerokiego udostępniania e-materiałów i wiele pomysłów na uatrak
cyjnienie pracy i wizerunku bi^ioteki.

Przedstawione w artykułach treści, zarówno teoretyczne, jak też i opisujące doświad
czenia związane ze stosowaniem e-leamingu mogą być dla bibliotekarzy inspiracjądo czyn
nego włączenia się jako uczestnicy, twórcy i realizatorzy takich szkoleń, jak również do 
dzielenia się swoją wiedzą na ten temat na szerszym forum. Miejmy nadzieję, że będą temu 
sprzyjały kolejne konferencje poświęcone tej tematyce.

prof, dr hab. Bogumiła Staniów



CZĘSC I

E-LEARNING W ТЕОКП



Elżbieta Gajek

E-LEARNING W ЕВиКАСЛ

Wstęp

Technika cyfrowa coraz bardziej intensywnie wspiera działania eduka
cyjne. Często używane jest pojęcie e-leaming. Od wielu lat toczą się dysku
sje czym jest e-leaming'. Jeśli przyjmie się, że przedrostek e- pochodzi od 
elektroniczny, to nawet korzystanie ze zwykłego programu samouczącego 
na dysku CD można uznać za e-leaming. Jednak coraz częściej zakłada się, 
że e-leaming to korzystanie z narzędzi elektronicznych-platform edukacyj
nych, zapewniających możliwość komunikacji pomiędzy uczniami i nauczy
cielem. Tworząone środowisko edukacyjne, w którym uczenie się i naucza
nie obywająsię niezależnie od miejsca pobytu uczniów i nauczyciela, czyli nie 
musząoni przebywać w jednej przestrzeni. Ponadto mogąkontaktować się 
asynchronicznie w różnym czasie-zapomocąpoczty elektronicznej lub forum 
albo synchronicznie, korzystając z programów czatowych lub komunikatorów 
audio lub wideo, atakżeprogramów wideokonferencyjnych.Analizuj^zjawi- 
ska zachodzące w e-leamingu należy rozważyć trzy istotne obszary:
1. wykorzystanie mediów cyfiowych jako środowiska nauki, korzystanie z ma

teriałów cyfrowych, oraz komunikację za pomocąśrodków technicznych,
2. stosowanie metod pracy, które sązakorzenione w tradycji nauczania na 

odległość,
3. tworzenie środowiska uczenia się i nauczania, w którym każda dziedzina 

edukacji może znaleźć możliwości pedagogiczne, metodyczne i dydak
tyczne, które wcześniej nie istniały.
Termin e-leaming był przez wiele lat słowem kluczowym, które symbo

lizowało nowoczesne stosowanie elektronicznych środków dydaktycznych 
z dużym naciskiem na samątechnikę. Ostatniô  proponuje się odchodzenie

‘ S. Juszczyk: Edukacja na odległość. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002.
 ̂G. Van den Brande: Learning, innovation and ICT; A new discourse fo r  eLearning. 

Wykład na seminarium projektu ELFE 2 w Bled, 14.09.2009.



od terminu e-leaming w celu koncentracji uwagi pracowników edukacji na 
pedagogicznym i społecznym znaczeniu stosowania narzędzi cyfrowych 
w kształceniu przez całe życie. Nacisk powinien więc być położony na roz
wijanie kompetencji kluczowych za pomocątechnoiogii informacyjnych i ko
munikacyjnych, a nie na samą technikę.

Próbowano zastąpić wyrażenie angielskie „e-leaming” polskim odpo
wiednikiem. Wprowadzane były terminy np.: e-edukacja lub i-edukacja, 
e-nauczanie lub i-nauczanie. Odmianę e-leamingu, polegającą na łączeniu 
nauki bezpośredniej z intensywnym wspomaganiem jej materiałami i komu- 
nikacjąza pomocąplatformy edukacyjnej (ang. blended learning) nazy
wano nauczaniem mieszanym lub komplementarnym, używano również 
pojęcia b-leaming.

Podejście europejskie -  odgórne (ang. top-down)

Z perspektywy Wydziału Edukacji i Kultuiy Komisji Europejskieĵ  podej
ście do e-leamingu rozważane jest w trzech warstwach, z któiych każda 
składa się z trzech elementów (lys. 1). Można je przedstawić w postaci trój
kątów. Pierwsza warstwa, to zapewnienie dostępu do techniki, przeciwdzia
łanie wykluczeniu cyfrowemu, dbałość o jakość i skuteczność edukacji oraz 
możliwości rozwoju kreatywności i podejścia innowacyjnego. Pomimo postę
pu, jaki dokonał się w powyższych obszarach stwierdzono, że zmiany, które 
zaszły w gospodarce i usługach publicznych dzięki TIK"*, nie w pełni znajdują 
odzwierciedlenie w uczeniu i nauczaniu. Włączenie więc TIK do systemów 
edukacji i szkoleń wymaga dalszych zmian. Istnieje potrzeba rozwoju 
„continuum uczenia się” (ang. learning continuum), które wykorzystuje 
potencjał TIK w uczeniu się przez całe życie .̂

Druga warstwa nakładająca się na pierwszą, to innowacje: techniczne, 
pedagogiczne i organizacyjne. Innowacje techniczne obejmują: możliwości 
sieci w zakresie serwisów społecznościowych (Web 2.0) i personalizacji 
korzystania z Internetu (Web 3.0); wykorzystanie mediów cyfrowych-te-

 ̂Tamże.
■' Technologie Informacyjne i Komunikacyjne.
 ̂The Key Competences for Lifelong Learning-A European Framework OfficialJour- 

nal o f  the European Union on 30 December 2006/L394 [dokument elektroniczny] [dostęp
07.09.2009]. Tryb dostępu: <http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/Il-lear- 
ning/keycomp_en.pdf>.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/Il-lear-%e2%80%a8ning/keycomp_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/Il-lear-%e2%80%a8ning/keycomp_en.pdf
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• Rysunek 1. Analiza roli TIK w uczeniu się 
Źródło: Prezentacja Lieve Van den Brande, Komisja Europejska, Wydział Edukacji 
i Kultury 14.09.2009 (tłum. E. Gajek)

lewizji, radia, podcastów-do uczenia się; stosowanie symulacji i gier jako 
narzędzi uczenia się; współużytkowanie zasobów do nauki, które może być 
podstawąnowych modeli w biznesie edukacji i szkoleń. Innowacje pedago
giczne obejmują: nowe podejścia do uczenia się i nauczania; podniesienie 
kompetencji innowacyjnej; niwelowanie różnic pomiędzy uczeniem się, 
pracą i wypoczynkiem poprzez tworzenie nowych warunków i modeli ucze
nia się przez całe życie; pr^bliżenie zorganizowanych możliwości uczenia się 
do codziennego życia przyszłych pokoleń; wspieranie uczniów, jako twór
ców wiedzy. Innowacje organizacyjne obejmująewolucję instytucji: szkół- 
w kierunku otwartych centrów edukacyjnych; uniwersytetów-w kierunku 
dostawców usług edukacyjnych; przedsiębiorstw- w kierunku organizacji 
uczących się; miast i regionów-w kierunku środowisk wspierających ucze
nie się, a także rozbudowanie systemu e-oceniania; założenie, że uczenie się 
przez całe życie wymaga uaktualnienia wiedzy i sprawności na wszystkich 
poziomach edukacji.

Trzecia warstwa opisuje priorytety europejskie. Dotycząone ułatwienia 
w kor^staniu z TIK w uczeniu się przez całe życie, wzmocnieniu potencjału 
TIK jako kluczowego czynnika wzmacniającego rozwój kreatywności i in
nowacji, konsolidację i upowszechnienie stosowania TIK jako podstawowe-



go narzędzia edukacji i szkoleń. Przedstawione powyżej podejścia i prioryte
ty proponowane odgórnie, w praktyce reaiizująsię jako działania oddolne.

Podejście oświatowe -  oddolne (ang. bottom-up)

W praktyce edukacyjnej najważniejsza jest skuteczność działań, które 
bezpośrednio wpływająna pracę ucznia i nauczyciela. Dlatego europejskie 
i krajowe założenia polityki edukacyjnej dotyczące stosowania TIK muszą 
znaleźć odzwierciedlenie w bezpośredniej pracy z uczniem. Podstawową 
sprawąjest zapewnienie infrastruktury technicznej w edukacji. W Polsce, 
podobnie jak i w świecie, najbardziej populama jest platforma open-source 
Moodle. Można jąpobrać z intemetu bez opłat na licencji GNU GPL  ̂która 
pozwala na dowolne modyfikacje. Jednak przygotowanie platformy dla ce
lów konkretnej instytucji edukacyjnej i potem utrzymanie jej sprawności, 24- 
godzinnego dostępu oraz bezpieczeństwa zarówno danych osobowych użyt
kowników, jak i materiałów dydaktycznych, wymaga nieustannych nakładów 
finansowych. Inne platformy, to np. ILIAS populama w Niemczech, Dokeos 
populama w krajach francuskojęzycznych. Ponadto często używana jest 
Sakai. Każda z platform ma zalety i ograniczenia. Liczne sąplatformy ko
mercyjne, np. WebCT, Blackboard, Lotus Learning Space, First Class, 
WBT. Ich cena zależy głównie od liczby użytkowników.

Infrastruktura techniczna obejmuje nie tylko sprzęt i oprogramowanie 
umieszczone w instytucji edukacyjnej, ale także technikę, którąmajądo dys
pozycji uczniowie, nauczyciele oraz jakość sieci połączeń w kraju, np. szero
kość i szybkość pasma przenoszenia pomiędzy routerami. Infrastruktura 
tecliniczna jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do e-lear- 
ningu. Istotne jest stworzenie środowiska nauki. Jeden z modeli -  pięciostop
niowy^-wskazuje na konieczność wypełnienia wymagań niższego poziomu, 
aby można przejść na poziom wyższy.

® GNU GPL (ang. GNU General Public License) GNU -  nazwa własna projektu, dla 
którego opracowano licencję. Powszechna Licencja Publiczna-jedna z licencji wolnego 
oprogramowania.

’ G. Salmon: E-łivities: the key to active learning online. London: Kogan Page, 2002, 
s. 26.
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Rys2. Model nauczania i uczenia się online 
Źródło: G.. Salmon, E-moderating: The key to teaching and learning online. London: Kogan 
Page, 2000, s. 26.

Dostęp i motywacja

Sposób rozpoczęcia kursu znacząco wpływa na jego efekty. Trzeba 
upewnić się, że uczestnik potrafi korzystać z platformy prosząc go o wyko
nanie prostych zadań. Może temu służyć bezpośrednie spotkanie startowe 
uczestników i nauczycieli, podczas którego poznają się wzajemnie i zdo- 
by wająwstępne doświadczenia w pracy platformą. Pomaga ono także prze
łamać niepewność i nieufność wobec nowego systemu edukacji. Znacznie 
podnosi motywację do nauki, która także rośnie, jeśli na początku kursu 
uczestnicy dowiedzą się, kto udzieli im wsparcia w przypadku proble
mów oraz poznająsystemy pomocy technicznej, administracyjnej i meiyto- 
lycznej. Na początku konieczna jest regulama zachęta logowania się na plat
formie.



Społeczność online

Uczenie się za pośrednictwem platformy jest dla większości uczestników 
dużąinnowacjąwe własnym kształceniu. Niektórzy wyobrażająsobie, że jest 
to praca całkiem indywidualna, dlatego potrzebujązachęty do komunikacji 
online, do współpracy. Zadania wymagające współpracy uczestników kursu 
pomagajązbudować społeczność, która ułatwia przyswajanie informacji 
i budowanie wiedzy na następnycłi etapach kształcenia.

Wymiana informacji

Na tym etapie uczestnicy poznajątreści kursu, otrzymują informacje, 
które później będąprzekształcone w wiedzę. Uczestnicy potrzebująpomocy 
w celu zrozumienia podanej tematyki. Może to wymagać uzupełnienia mate
riału kursu lub przedyskutowania podanych treści. Odpowiednie tematy do 
dyskusji online zapewniająpr^swojenie informacji. Na tym etapie pojawiają 
często się problemy w komunikacji online, takie jak: dominacja, obrażanie, 
odmowa uczestnictwa, na które trzeba szybko i skutecznie reagować.

Budowanie wiedzy

Jest to etap kształcenia, w którym uczestnik korzystając z podanej wcze
śniej informacji przekształca ją w wiedzę. W tym celu samodzielnie lub 
w zespole wykonuje zadania, rozwiązuje problemy. Potrzebuje czasu na re
fleksję i odpowiedź. Oczekuje ewaluacji pracy wykonanej przez nauczyciela 
i/lub innych uczestników kursu. Zdarzające się nieodpowiednie, niemeiyto- 
lyczne dyskusje powinny być natychmiast zamykane.

Rozwój -  profesjonalizm

To etap rozwoju, który jest często pomijany w planowaniu kursu. Po
zwala on na wykorzystanie uzyskanej wiedzy do rozwiązywania rzeczywi
stych problemów uczestników. Współpraca z innymi, wzajemne wsparcie 
oraz refleksje na temat pracy własnej pomagajązarówno uczestnikom, jak 
i nauczycielowi na rozwój w dziedzinie, której kurs dotyczył.



W e-leamingu pojawiają się dwie przeciwstawne tendencje określające 
miejsce nauczyciela. Sąto:
•  Wyłączanie czynnika ludzkiego ze środowiska nauki. Jednym z celów 

inwestycji w infrastrukturę techniczną było ograniczenie kosztów pracy 
ludzkiej. Pojawiło się dążenie do wzmocnienia znaczenia samodzielnej pra
cy ucznia, testów sprawdzanych i ocenianych przez system bez udziału 
człowieka.

•  Włączanie czynnika ludzkiego do środowiska nauki. Okazało się, że 
wsparcie uzyskiwane od nauczyciela i innych uczestników kursu zdecydo
wanie wpływa na sukces edukacyjny.

Obecnie udział nauczyciela w nauce jest określany w zależności od po
trzeb i treści kursu. W kształceniu dzieci i młodzieży nauczyciel-człowiek 
przekazujący wartości, jest niezastąpiony. W kształceniu dorosłych rola na
uczyciela może być mniejsza, zwiększa się natomiast znaczenie współpracy 
pomiędzy uczestnikami. Następuje demokratyzacja nauki.

Pojawiły się multimedialne obiekty wiedzy (ang. learning objects). Są 
to narzędzia elektroniczne wielokrotnego użycia. Ich użytkownicy sami roz- 
wiązująproblemy, sami zamieszczajątreści nauki lub dokonująewaluacji 
treści. Dla dzieci multimedialne obiekty wied2y przygotowujądorośli, odpo
wiednio do poziomu rozwoju dziecka i celów nauczania. Jako przykład mogą 
posłużyć próbki materiałów edukacyjnych dostępne na stronie intemetowej 
australijskiego konsorcjum The Learning Federation .̂

W kształceniu należy uwzględnić znaczenie emocji ucznia, zarówno po
zytywnych-motywujących do dalszej nauki (np. radość z osiągnięcia celu, 
z uzyskania wyniku, rozwią^nia problemu), jak i negatywnych—wynikają
cych z wyizolowania, samotności, braku bezpośrednich relacji społecznych 
oraz braku wzajemnej motywacji i ewaluacj i. Nawet komunikacja pisana, 
głosowa i wideo za pomocąśrodków technicznych może budzić pozytywne 
lub negatywne reakcje emocjonalne jej uczestników.

* The Learning Federation 2009 [dokument elektroniczny] [dostęp 03.09.2009]. Tryb 
dostępu: <http://vvvvw.thelearningfederation.edu.au/defauit.asp>.

http://vvvvw.thelearningfederation.edu.au/defauit.asp


Nauczyciel prowadzący kurs może, ale nie musi być autorem materia
łów e-leamingowych. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest mediacja 
pomiędzy treścią kursu i uczniem, np. wyjaśnianie, kierowanie dyskusją. 
Podczas kursu zachęca on do pracy, zapewnia wsparcie, motywuje do 
współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów przez uczestników. 
Ponadto nauczyciel ocenia pracę i pilnuje norm etycznych w dyskusjach 
online’.

Kompetencje nauczyciela

Przedmiotem szczególnego zainteresowania stają się więc kompetencje
nauczyciela pracującego w systemie e-Ieamingowym. Gilly Salmon‘° kate
goryzuje je w następujące grupy:
•  Pewność wyraża się m.in. w bardzo dobrej sprawności technicznej, prze

konaniu do skuteczności nauki online, umiejętności bycia modelem roli 
nauczyciela w systemie e-learningowym i wysokich kompetencjach 
w swojej dziedzinie.

•  Konstmktywność pozwala między innymi na budowanie zaufania i poczu
cia celu, umiejętności pisania zwięźle i rzeczowo oraz zachęcania do nauki.

•  Wspieranie rozwoju i nauki wymaga między innymi umiejętności prowa
dzenia dyskusji online, zachęcania do udziału w niej, podsumowywania 
wyników oraz umiejętności adaptacji do nowego środowiska nauki i no
wych metod.

• Ułatwianie nauki oznacza na przykład umiejętność kontrolowania grupy, 
sprawiedliwego oceniania, ale także wrażliwość na relacje społeczne 
w środowisku online.

•  Twórczość ułatwia prowadzenie wideokonferencji lub porozumienie bez 
informacji wizualnej oraz tworzenie społeczności uczącej się.

’ Learning About Open Learning Course. Edinburgh: Heriot Watt University, 1999.
C. White: Language Learning in Distance Education. Cambridge: CUP, 2003.

G. Salmon: E-moderating: The key to teaching and learning online, dz.cyt., s. 40.



Wymagania stawiane przed uczniem są większe niż w edukacji tradycyj
nej ". Sąto: silna motywacja, dobra organizacja czasu, sprawność obsługi 
komputera, umiejętność samodzielnej pracy, umiejętność samooceny, umie
jętność współpracy online.

Uczeń, który nie jest w stanie spełnić powyższych wymagań, najczęściej 
rezygnuje z kursu. Współczynnik wykruszania w kursach intemetowych 
wynosi od 60 do nawet 90%, czyli kurs kończy od 40 do 10% uczestników, 
którzy go rozpoczęli. Sprawnie działające systemy wsparcia pozwalająna 
zwiększenie liczby uczestników kończących kurs.

Przedstawiona poniżej charakterystyka zachowań uczniów’̂  pozwala 
na lepsze ich rozumienie:

Pływacy znająnarzędzia techniczne, chętnie pomagają innym, czasami 
przeszkadzająbo się nudzą, twierdzą że inne LMS są lepsze.

Dryfujący potrzebująpomocy i wsparcia by zacząć, potrzebują indywi
dualnej zachęty; np. -  telefonicznej, aby wejść do kursu online, są spóźnieni 
i nie radzą sobie z dużąliczbą wiadomości, zawsze mająza mało czasu, gdy 
już zaczną, często stająsię entuzjastami, potrafiąprzyjmować pomoc.

Tonący mająduże trudności z zalogowaniem, nie prosząo pomoc i nie 
akceptująjej, mająmałąmotywację do sukcesu, obiecują i nie logują się, 
każde ćwiczenie online jest dla nich nieodpowiednie i zbyt czasochłonne, 
mająproblemy z rolą w społeczności online (dominujący w F2F’̂ ), dobrze 
pracująpod okiem mentora z grupy pływaków.

Zadaniem nauczyciela jest pomóc tonącym i dryfującym zamienić się 
w pływaków.

Charakterystyka zmian w edukacji

Stosowanie technik e-leamingowych w edukacji z jednej strony wynika 
ze zmiany podstawowego medium komunikacji międzyludzkiej, a z drugiej

" R. M. Palloff, K. Pratt: The Virtual Student. A Profile and Guide to Working with On
line Learners. San Francisco: Jossey Bass, 2003 i G. Salmon: E-tivities: the key to active le
arning online. London, Kogan Page, 2002.

G. Salmon: E-moderating: The key to teaching and learning online, dz. cyt., s. 112-113. 
F2F {ong.face to face) spotkanie bezpośrednie-twarzą w twarz.



strony te zmiany przyspiesza. Warto przypomnieć, że dawno temu pisanie 
i głośne czytanie były czynnościami opanowywanymi osobno. Nie wyobra
żano sobie, że jeden człowiek mógłby je obie opanować. Obecnie pisanie 
(tworzenie) tekstu audiowizualnego wymaga wielu specjalistów lub jednego 
gimnazjalisty. Zwiększa się więc wszechstronność użytkownika mediów 
masowych i edukacyjnych.

Następuje zmniejszanie dystansu pomiędzy profesjonalistami i amatora
miMedia masowe coraz częściej korzystaj ą_z filmów wykonanych przez 
tych ostatnich, np. świadków ważnych wydarzeń. Ponadto zwiększa się 
znaczenie komunikacji obrazowej. Mózg człowieka w głębszych warstwach 
inaczej przetwarza obrazy niż słowa. Można przypuszczać, że wynika to 
z faktu, iż w początkowych etapach rozwoju ludzkości obraz był przetwarza
ny wcześniej niż mowa. Ponadto kor^stanie z narzędzi cyfrowych powodu
je, że instrukcje obsługi komputera wpływająna nasz sposób myślenia, np. 
pani po urlopie wychowawczym mówi „Muszę się apgrejdować”*̂ .

Zalety i możliwości e-learningu

Korzystając ze środków technicznych mamy dostęp do aktualnych in
formacji. Łatwiej jest rozwijać sprawności międ^przedmiotowe. Różnorod
ność dostępnych materiałów pozwala na poszerzenie autonomii i niezależno
ści ucznia, indywidualizuje uczenie się. Ponadto dzięki e-leamingowi rosną 
możliwości współpracy uczniów i nauczycieli—i to współpracy międzynaro
dowej. Następuje przekroczenie ograniczeń edukacji tradycyjnej, czyli czte
rech ścian klasy i dwóch okładek podręcznika. Znakomitym przykładem 
programu wspierającego innowacyjnych kreatywnych nauczycieli na pozio
mie szkoły podstawowej i średniej jest program eTwinning’̂ . Jego celem jest

L. MmoVich:. Język nowych mediów. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonal
ne, 2006.

Ang. upgrade -  uaktualnić.
e-Twinning [dokument elektroniczny] [dostęp 07.03.2009] Tryb dostępu: <http:/ 

/www.e-learning.org.pl/>,<http://www.etwinning.net/>. E. Gajek: e-Twinning Europejska 
współpraca szkół Polska 2007/European Partnerships o f  Schools Poland2007. Warszawa: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2007. Także [dokument elektroniczny] [dostęp
03.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.etwinning.pl/files/broszura_eTwinning2007. 
pdf>. E. Gajek: e-TwinningprzyMadem e-learningu w oświacie. ,,e-mentor' nr 2(19),-^:33-:;^ 
39. Także [dokument elektroniczny] [dostęp 03.09.2009]. Tryb dostępu: 
mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=19&id=407>. E. Gajek (red.): 
edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ^
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ułatwienie współdziałania dwóch łub więcej szkół europejskicłi, które w sa
modzielnie określonym czasie i przy zastosowaniu dostępnej dla obu stron 
techniki, wspólnie realizująprojekt na wybrany przez siebie temat.

Wraz z upowszechnieniem dostępu do intemetu i wzrostem kompetencji 
medialnej użytkowników następuje ewolucja w użyciu sieci. Początkujący 
intemauci korzystająz niej receptywnie—głównie pobierając informacje. Na 
wyższym etapie rośnie znaczenie interaktywności i kooperacji dzięki narzę
dziom komunikacji tekstowej (poczta, błogi, Wiki) głosowej (komunikatory, 
skype, podcasty), obrazowej (albumy fotografii), filmowej (nagrania filmów 
lub prezentacje z filmami) oraz wideokonferencyjnej. Wraz ze wzrostem 
kompetencji medialnej pojawia się potrzeba kreatywnego wykorzystania 
sieci, czyli umieszczanie w niej własnych publikacj i tekstowych i audiowizu
alnych.

Podsumowując, zmiany w edukacji idą w kierunku od zamknięcia do 
otwarcia, od obcości (kulturowej, językowej) do otwarcia, od odbioru infor
macji do współtworzenia wiedzy. Pojawiająsię nowe wymagania, któiym 
edukacja musi sprostać.

Wynikająz nich następujące potrzeby: łączenia tradycji z innowacją, 
nowych materiałów, nowych podejść pedagogicznych w uczeniu i ocenianiu, 
nowych przekonań o wartościach w edukacji.

Przeszkody, zagrożenia i trudności

Każda próba zmian natrafia na przeszkody i trudności, niesie zagrożenia. 
W e-leamingu trudności ucznia mogą być spowodowane brakiem możliwo
ści natychmiastowego rozwiązania problemu, brakiem czasu na naukę, bra
kiem satysfakcji z samotnej nauki, jak również negatywnymi emocjami 
odnoszącymi się do kłopotów z nauką i brakiem czasu.

Bardzo istotne stająsię czynniki kulturowe, czyli powszechnie akcepto
wane przekonania i zachowania wynikające z nawyków, które wpływająna 
postawy wobec techniki i jej użycie. Sąto m.in.:
•  Kultura przeszłości. Postrzeganie czasu przez społeczność dzieli kultury 

na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe* .̂ Zbytnia koncentracja na wydarze
niach przeszłych pochłania energię społeczną, czas i środki, które mogłyby

" A. Trompenaars, C. Hampden-Turner: Riding the waves o f  culture: understanding 
cultural diversity in global business. N. Y.; McGraw-Hill, 2007.



przeznaczone na budowanie przyszłości -  innowacje i rozwój oraz lepsze 
przygotowanie młodzieży do życia. Gloryfikacja przeszłości zmniejsza też 
gotowość akceptacji zmiany, co nie znaczy braku krytycznej oceny warto
ści zmiany.

• Przesądy i determinizm. Postawa ludzi wobec sprawczości własnych dzia
łań, wiara w ich skuteczność lub przekonanie o „losowym” zdetermino
waniu rezultatów wpływa na motywację i wysiłek w działaniach edukacyj
nych.

•  Maksymalizm i idealizm. Często stosowanąmetodąunikania przykrości, 
które zwykle wynikająz wprowadzania zmian, np. potrzeba wprowadze
nie nowych zachowań, wytworzenia nawyków, jest stawianie sobie wygó
rowanych i idealistycznych celów, niemożliwych do osiągnięcia. Postawa 
idealistyczna może stanowić uzasadnienie całkowitej rezygnacji z działań.

• Stereotypy genderowe. Wysoka sprawność techniczna nie mieści się 
w populamym stereotypie kobiecości. Jest to częsta przyczyna rezygnacj i 
kobiet z podnoszenia kompetencji informatycznych lub pomniejszania ich 
znaczenia w kształtowaniu własnej tożsamości. Prowadzi to do analfabe
tyzmu cyfrowego, c^ li wykluczenia ze względu na płeć. Dlatego w szko
le niedopuszczalne jest wyrażanie jakichkolwiek komentarzy na temat rze
komo mniejszych talentów dziewcząt do pracy z komputerami. Ponadto 
wysoka sprawność techniczna nauczycielek powinna stać się dla uczennic 
jednym z elementów modelu roli sp(̂ ecznej do naśladowania, w tym kobie
cości.

•  Brak holistycznej, spójnej wizji edukacji wspomaganej komputerowo na 
każdym szczeblu zarządzania edukacją. Przekonanie nauc^cieli i osób 
zarządzających oświatąo potrzebie stosowania TIK w nauczaniu i ucze
niu się przekładają się na codzienne czynności zarządcze i wykonawcze 
oraz determinację w radzeniu sobie z trudnościami na poziomie klasy 
i szkoły, regionu'̂ .

Warto przypomnieć sobie, że problemy innowatorów od wieków sątakie 
same. Już Machiawelli w 1513 r. zauważył, że Reformator bowiem napo
tyka wrogów w tych wszystkich, którzy na starych urządzeniach dobrze 
wychodzili, a w tych, którzy wyjdą dobrze na nowych, ciepłych zaled
wie znajduje obrońców. Mały zapał tych ostatnich tłumaczy się ponie
kąd obawą przeciwników mających za sobąpotęgę prawa, poniekąd

D. Buckland: Putting achievement first; Managing and leading ICT in the MFL depart
ment. London: Centre for Information on Language Teaching and Research, 2002, s. 8-24.



też nieufnością ludzi, którzy nie wierzą w prawdziwość rzeczy nowych, 
dopóki ich nie ujrzą wybudowanych. Stąd bywa, że ci, którzy nowemu 
układowi stosunków się przeciwstawiają, atakują go, gdzie mogą, 
z całą zaciekłością stronniczą, natomiast jego zwolennicy popierają 
go bez energii tak, iż razem z nimi i sam nowator możeprzepaść^^.

Pomimo, że sytuacja reformatorów nie zmieniła się znacząco w ciągu 
ostatnicli czterech stuleciach, to jednak zmiany doiconująsię. Jednąz przy
czyn może być świadomość konieczności ich podjęcia i realizacji

Nieuchronność zmian

Podejmując wyzwanie edukacyjne, jakim jest e-leaming, warto mieć 
świadomość celu. Poniższe stwierdzenie znalezione zostało w prezentacji 
zamieszczonej w serwisie You Tube i często pojawia się ono w dyskusjach 
o przyszłości edukacji. Przygotowujemy uczniów do pracy w zawodach, 
które jeszcze nie istnieją, do używania techniki, którajeszcze nie zosta
ła wynaleziona, do rozwiązywania probłemów, o których jeszcze nie 
wiemy, że sąproblemami^^.

Etapy wprowadzania techniki

Opierając się na doświadczeniach wynikających z obserwacji zjawisk 
rozpowszechniania się nowinek technicznych w biznesie, można podzielić 
wprowadzanie techniki jako innowacji aż do osiągnięcia końcowej normali
zacji, na następujące etapy '̂:
• Pionierski (ang. Early adopters). Nieliczni nauczyciele wprowadzają 

technikę z ciekawości.
•  Ignorancja/sceptycyzm (ang. Ignorance/scepticism). Większość ludzi 

jest sceptyczna albo posiada niewielką wiedzę.

M. Machiavelli: Książę. Tłumaczenie W. Rzymowski. Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich (publikacja oryginału 1513), 1969, s.23.

K., Fisch, S. McLeod: D id you know? 2.0  [dokument elektroniczny] [dostęp
22.09.2009]. Tryb dostępu; <http://www.youtube.com/watcłi?v=pMcfrLYDm2U>.

S. Bax: CALL-past, present and future. System,2002. Vol. 31:13-28. Issue I.

http://www.youtube.com/watc%c5%82i?v=pMcfrLYDm2U


•  Pierwsza próba (ang. Try once). Ludzie próbują, ale zniechęcają się 
z powodu problemów. Nie widzą wartości, nie wydaje im się, że technika 
może mieć zalety.

•  Ponowna próba (ang. Try again). Ktoś mówi im, że to działa. Próbują 
ponownie i zaczynajądostrzegać zalety.

•  Strach/obawa połączona z szacunkiem (ang. Fear/awe). Większość ludzi 
zaczęła stosować technikę, ale budzi ona jeszcze wiele lęku na przemian 
z wyolbrzymionymi oczekiwaniami.

• Normalizacja (ang. Normalization). Teclmikajest włączona w życie i sta
je się niewidoczna.

Etapy te warto rozważać w skali instytucji edukacyjnej—szkoły, regionu, 
kraju i globalnie. Im szybciej zostanie osiągnięty etap normalizacji, tym lepiej, 
bo wówczas technika będzie tak powszechnie i naturalnie używana, że aż 
niezauważalna. Podobnie jak dziś nikt nie zastanawia się np. nad techniczną 
stroną użycia długopisu.

Podsumowanie

E-leaming, a właściwie uzasadnione pedagogicznie wykorzystanie tech
nologii informacyjnych i komunikacyjnych do uczenia się i nauczania, jest 
obecnie przedmiotem zainteresowania instytucji i osób odpowiedzialnych za 
przygotowanie młodzieży do życia w przyszłości oraz umożliwienie dorosłym 
kor^stania z zasobów i narzędzi cyfrowych. Z jednej strony wymaga poszu
kiwania nowych wartości i rozwiązań z uwzględnieniem istniejących zwy
czajów społecznych, czyli innowacji technicznych, organizacyjnych, pedago
gicznych. Z drugiej jednak strony zmusza do krytycznego myślenia 
o nawykach i akceptowanych bez głębszej refleksji postawach i przekona
niach. Warto przy tym pamiętać zdanie Moliera: Jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za to co robimy, ale też za to czego nie robimy.



Krzysztof Skowronek

ELEMENTY PRAWA AUTORSKIEGO 
W E-LEARNINGU

Zagadnienie zostało ujęte z pozycji zwykłego użytkownika TI, twórcy 
materiałów e-learningowycli, nie zaś z pozycji eksperta od zagadnienia 
prawnego, którym autor nie jest.

Źródłem prawa autorskiego w Polsce (zgodnego z rozwiązaniami praw
nymi UE) jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych — UOPA'.

Ochrona kursu e-leamingowego wynikająca z prawa autorskiego nie jest 
jedyną możliwą, również Kodeks Prawa Cywilnego może mieć tu znaczenie. 
Ochrona prawa autorskiego jest jednak wygodniejsza i efektywniejsza.

Przedmiotem ochrony jest utwór. Musi on charakteryzować się następu
jącymi cechami:

1. Rezultat pracy człowieka.
2. Przejaw działalności twórczej.
3. Ma indywidualny charakter.
Wygodnym kryterium praktycznego osądzania, czy dzieło jest utworem, 

jest odpowiedź na pytanie -  Czy inna osoba wykonałaby je tak samo?
Utwór jest przedmiotem ocłirony od chwili ustalenia (zapisania, wykona

nia). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakicłikolwiek 
formalności.

W Polsce prawo autorskie ma dualistyczny charakter. Rozróżniamy pra
wa autorskie osobiste i majątkowe.

Osobiste prawo autorskie chroni nieograniczoną w czasie i niepodlega- 
jącązrzeczeniu lub zbyciu więź autora z utworem, w szczególności prawo

' Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r.. Nr 90, poz. 631). [dokument elektroniczny] [dostęp 15.09.2009]. Tryb dostępu: 
<http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open«&.id=WDU19940240083 D19940083 
Lj.pdf>.

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open%c2%ab&.id=WDU19940240083%20D19940083%e2%80%a8Lj.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open%c2%ab&.id=WDU19940240083%20D19940083%e2%80%a8Lj.pdf


-  oznaczenia utworu,
-nienaruszalności treści i formy,
-nadzoru nad wylcorzystaniem utworu.
Majątkowe prawo autorskie stanowi, że twórca ma wyłączne prawo do 

korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzy
stanie z utworu. Prawo to jest ograniczone w czasie (70 lat od śmierci twór
cy), podlega przejściu na drodze dziedziczenia lub umowy (przejście może 
być przechodnie).

Przejście majątkowych praw autorskich na drodze umowy może mieć 
charakter:

-umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
-  umowy o korzystaniu z utworu (licencja).
W drugim przypadku prawa autorskie majątkowe pozostająpnzy twórcy, 

zaś licencjobiorca korzysta z utworu w zakresie przewidzianym w licencji. 
Licencja może być wyłączna lub nie. Ważnąkategorię stanowiąutwoiy pra
cownicze, powstałe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pra
cy. Autorskie prawa majątkowe posiada pracodawca.

Ochronie z tytułu UOPA podlega też artystyczne wykonanie utworu, 
w szczególności przez: aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentali
stów, wokalistów, tancerzy, mimów oraz inne osoby w sposób twórczy pr^- 
czyniające się do powstania wykonania. Ochrona ta wygasa po 50 latach od 
ustalenia wykonania.

Dozwolony użytek utworów (licencja ustawowa)

Licencja ustawowa oznacza możliwość nieodpłatnego i bez konieczności 
uzyskiwania zgody twórcy korzystania z utworu. Dozwolony użytek nie 
może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne inte
resy twórcy. Za licencję ustawowątwórcy otrzymują wynagrodzenie ryczał
towe z opłat producentów i dystrybutorów urządzeń kopiujących. Korzysta
nie z utworu w ramach licencji ustawowej wymaga podania twórcy i źródła.

Użytek osobisty—jest to korzystanie w celu niezarobkowym z legalnie 
rozpowszechnionego utworu przez krąg osób pozostających w związku oso
bistym.

Prawa instytucji naukowych i oświatowych -  instytucje naukowe 
i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub badawczych, korzystać



z rozpowszechnionych utworów, w oryginale lub tłumaczeniu, oraz sporzą
dzać w tym celu kopie fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Cytowanie utworów

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki 
rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uza
sadnionym:

-wyjaśnianiem,
-  analiząkrytyczną,
-nauczaniem,
-  prawami gatunku twórczości.

Rozpowszechnianie wizerunku osoby

Ochronie przez UOPA podlega tylko wizerunek osoby fr^cznej. Rozpo- 
wszeclinianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. 

Wyjątki:
-wizerunek osoby powszechnie znanej, wykonany w zw ią ^  z funkcja

mi jakie pełni,
-wizerunek stanowiący jedynie szczegół całości.

£-learning a prawa autorskie

Brak jest jasnych, jednoznacznych uregulowań prawnych dedykowa
nych temu obszarowi działalności edukacyjnej. Bardzo skąpe jest również 
orzecznictwo w tym zakresie, zwłaszcza polskie. Bardzo ograniczona jest 
także ilość opracowań, w których porusza się kwestie związane z prawem 
autorskim w e-leamingu. Odpowiedzi wymagająpytania o zupełnie funda
mentalnym charakterze, a ich udzielenie możliwe jest ewentualnie tylko od
nośnie konkretnych casusów.

Ocena eksperta: „Na obecnym etapie możemy jedynie próbować po
równać istniejące regulacje prawne, orzecznictwo i poglądy doktryny



w stosunku do problemów powstających w sektorze edukacji oraz scharak
teryzować je pod tym kątem”̂ .

Zdaniem prawników zajmujących się zagadnieniem kurs e-ieamingowy 
może być traktowany jako utwór multimedialny jeśli spełnia ustawowe prze
słanki utworu. Ten sam warunek dotyczy także np. stron www.

Kurs e-leamingowy według autorâ  jest tzw. utworem zbiorowym. Ozna
cza to, iż mamy do czynienia z samodzielnymi elementami, połączonymi w fiink- 
cjonalnącałość w sposób twórczy i indywidualny. Konsekwencje prawne są 
następujące: prawa majątkowe pr^sługujątwórcy kursu, a w pr^padku braku 
ustaleń umownych do poszczególnych składowych -  ich twórcom. Dlatego 
też winno się te kwestie bardzo precyzyjnie regulować w umowach.

Kurs e-leamingowy w wielu przypadkach może być utworem pracow
niczym, typowąbędzie sytuacja kiedy całość autorskich praw majątkowych 
do kursu posiadać będzie instytucja naukowa lub edukacyjna.

Podkreślić należy, iż w Internecie prawo autorskie obowiązuje w całej 
rozciągłości. Jest tak, mimo iż intemet stwarza niezwykłąłatwość kopiowania 
i ma zasięg globalny, zaś prawo polskie -  lokalny.

Opublikowanie utworu w sieci nie oznacza możliwości jego bezpłatnego 
kopiowania i dowolnego wykorzystania, oznacza jedynie możliwość bezpłat
nego korzystania z utworu. Jeżeli autor godzi się na bezpłatne wykorzystanie 
opublikowanego w sieci utworu, winien to wyraźnie zaznaczyć.

Ze względu na stan legislacji odnośnie prawa autorskiego w e-leamingu, 
w ostatecznym efekcie zdani jesteśmy na orzecznictwo w konkretnych 
sprawach. Ponieważ orzecznictwo to jest nad wyraz ubogie i nie da się wnio
skować na jego podstawie o linii orzeczniczej, nie sposób odpowiedzialnie 
udzielić odpowiedzi na bardzo wiele pytań o zasadniczym dla e-leamingu 
znaczeniu, np. jaki jest dokładnie zakres dozwolonego użytku utworu dla in
stytucji naukowej czy oświatowej. Tylko przejście całej drogi procesowej — 
a więc sprawa sądowa, apelacja przed sądem II instancji, kasacja mogą dać

 ̂M. Krok: E-learning z  perspektywy ochrony praw  autorskich. W: M. Dąbrowski, 
M. Zając (red.). E-learningw kształceniu akademickim. Materiały z  U  ogólnopolskiej kon
feren cji-R ozw ój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa, Szkoła 
Główna Handlową, 17 listopad 2005 r. Warszawa, 2006, s. 15-21. [dokument elektronicz
ny]. Tryb dostępu: <littp:// www.e-edukacja.net/e-edukacja_2.pdf>.

 ̂M. Sudoł: Prawo autorskie czyli o korzystaniu z  czyjejś twórczości w druku i w Inter
necie. [dokument elektroniczny]. Tiyb dostępu: <http://poradnik.ngo.pl/files/prawo.ngo. 
pl/public/3w_pdf/nowsze_pdf/prawo_autorskie.pdf^.
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http://poradnik.ngo.pl/files/prawo.ngo


miarodajną odpowiedź odnośnie konkretnego zagadnienia. Jest to sytuacja 
bardzo niekomfortowa dla twórców kursów e-ieamingowych.

Ruch „Open Source”

Powstał jako reakcja na nadużywanie dominującej pozycji dostawców 
oprogramowania. Zapewnia on swobodę: dostępu do kodu źródłowego, 
wykorzystania w dowolnym celu, adaptacji, dalszego rozpowszechniania. 
Można sobie wyobrazić stosowanie filozofii „Open Source” w odniesieniu do 
innych, niż programy komputerowe utworów rozpowszechnianych w sieci -  
np. kursów e-leamingowych. Próby takie były już podejmowane. Wydaje się, 
że tego rodzaju podejście przełamuje wiele uciążliwych barier stawianych 
przez prawo i jest adekwatne do charakteru sieci -  łatwości kopiowania 
i globalnego zasięgu. Wymaga jednak od twórcy altruistycznego podejścia-  
rezygnacji z majątkowych praw autorskich na rzecz dość nieuchwytnej 
wdzięczności intemautów.



E-LEAIUVING W BIBLIOTECE 
JAKO WARTOŚĆ DODANA

Wprowadzenie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w War
szawie jest publicznąplacówkądoskonalenia nauczycieli prowadzonąprzez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od chwili powstania w 1991 r. 
znajduje się zawsze w centrum wydarzeń, mających istotne znaczenie dla 
rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii infor
macyjnej. Ośrodek posiada spory dorobek w tej dziedzinie.

Działania placówki prowadzone są we współpracy z wyższymi uczelnia
mi i pracownikami naukowymi, instytucjami oświatowymi zajmującymi się 
nowoczesnymi technologiami, oraz w ścisłym kontakcie ze szkołami i na
uczycielami, którzy są odbiorcami pracy Ośrodka.

Działania Ośrodka podporządkowane sązadaniom, jakie szkoła powinna 
wypełniać w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, do któ
rych należą:
•  uczynienie z komputera i jego oprogramowania pomocy rozszerzającej 

intelektualne możliwości ucznia,
• zapoznanie uczniów z różnorodnością zastosowań komputerów jako na

rzędzi dostępu do informacji,
•  nauczenie sposobów rozwiązywania, z pomocąkomputera umiarkowanie 

złożonych problemów dostosowanych do wiedzy, zainteresowań i umiejęt
ności uczniów,

• wyrabianie umiejętności komunikacji i pracy w grupach,
• zapoznanie z zagadnieniami etycznymi i społecznymi wdrażania tecłinologii 

informacyjnej,
• wskazanie, że dzięki technologii procesy uczenia się mogązachodzić w róż

nych miejscacłi, nie tylko w formach zorganizowanych przez ̂ stem edukacji,
•  kształcenie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.



Podsumowując: w szkole uczniowie powinni w szczególności wykształ
cić umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z technologii oraz 
dostosowywania się do zmian spowodowanych rozwojem technologii. 
Z kolei rola nauczyciela jest podwójna, gdyż powinien on wspomagać 
uczniów w rozwoju umiejętności samodzielnego kształcenia się, a jednocze
śnie ustawicznie rozwijać swoje profesjonalne kompetencje, w tym również 
w zakresie technologii. Ważnąrolę w realizacji tych zadań odgiywająbiblio- 
teki szkolne i wspierające je biblioteki pedagogiczne.

W ostatnich latach, w wyniku prowadzenia wielu projektów skierowa
nych do bibliotek i ich pracowników takich, jak np. finansowany ze środków 
budżetowych program -  Internetowe Centra Informacji Multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, a także na skutek wymagań 
związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, biblioteki przeszły 
ogromnąmetamorfozę. Z wypożyczalni ksią^k i c ie ln i czasopism, do któ
rej uczniowie, czy nauczyciele przychodzili głównie ze względu na koniecz
ność wypożyczenia określonej lektury, biblioteka przekształciła się w cen
trum multimedialno-informacyjne, najważniejsząpracownię ogólnoszkolną 
wielofiinkcyjny, interdyscyplinamy kompleks dydaktyczny, odgrywający 
ważnąrolę wbudowaniu społeczeństwa wiedzy.

Ta nowa biblioteka szkolna jako centrum informacji multimedialnej:
•  stwarza uczniom i czytelnikom warunki do rozwoju zainteresowań, wspie

ra w dziedzinie wychowania oraz kształcenia,
•  włącza się w realizację edukacji medialnej,
•  spełnia zadania terapeutyczne,
•  inicjuje i wspomaga aktywność zawodowąnauczycieli,
•  przekazuje informację zainteresowanym nauczycielom, uczniom i rodzi

com szybko, sprawnie i kompletnie,
•  kształci umiejętności kiytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywa

nia właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji,
•  kształci u uczniów umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, a na

stępnie jej twórczego przekształcania i wykorzystywania do własnych 
potrzeb,

•  przygotowuje uczniów do samokształcenia oraz przyczynia się do rozwoju 
ich kreatywności.

Realizowany pod koniec 2008 r. krajowy program „Komputer dla 
ucznia” rozpoczął kolejny etap komputeryzacji szkół, wprowadzając tzw.



mobilnątechnologię edukacyjną, opartąo trzy filary: przenośne komputery, 
przeznaczone do indywidualnego wykorzystania, bezprzewodowy dostęp do 
Internetu oraz platformy wypełnione zasobami edukacyjnymi i służące do 
organizacji kształcenia na odległość.

Oparty o tę technologię, mobilny model edukacyjny wynika z następują
cych postulatów:
•  rozwój ucznia następuje nie tylko w warunkach systemu klasowo-lekcyj

nego, ale dzięki nowym technologiom, kształcenie może przebiegać w do
wolnym czasie i w dowolnym miejscu, metoda 3 W: Whatever, Whenever, 
Whereever-„Uczmy się robiąc cokolwiek, w każdej chwili, gdziekolwiek 
jesteśmy”,

•  nie wszyscy uczą się jednocześnie i tego samego,
•  kształcenie jest oparte na ideach konstruktywistycznych, c^ li samodziel

nego budowania i rozwoju wiedzy przez uczniów,
•  pobyt ucznia w szkole jest jednym z epizodów jego uczenia się przez całe 

życie (Lifelong Learning -  LLL),
•  zmienia się rola nauczyciela, który staje się bardziej doradcą i moderato

rem własnego rozwoju uczniów, niż ekspertem w zakresie wiedzy przed
miotowej.

Ze względu na te nowe wyzwania edukacyjne, zakres zadań wszystkich 
bibliotek zwiększył się o potrzebę kształcenia na odległość.

E-learning w bibliotece jako wartość dodana

W literaturze można spotkać wiele definicji wartości dodanej. Wartość 
dodana w edukacj i, to przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu 
edukacyjnego, będący miarąpostępów uczniów, poczynionych w określo
nym okresie badawczym.

Wartość dodana rozumianajest także, jako korzyść dydaktyczna, którą 
można osiągnąć tylko poprzez prawidłowo zastosowane narzędzia i środki 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. poprzez użycie aplikacji, 
które ułatwią zrozumienie trudnych treści w danej lekcj i.

Wartość dodana w aspekcie tradycyjnym, to wyposażenie produktów, 
marek, czy usług, np. usług szkoleniowych w cechy przynoszące dodatkowe 
korzyści, których nie planowaliśmy lub których się nie spodziewano.



w  artykule wartość dodana e-leamingu w bibliotece zostanie rozważona 
w tym trzecim aspekcie. Ze względu na specyfikę pracy Ośrodka dalsze 
rozważania dotyczyć będąbibliotek szkolnych i pedagogicznych. Należy jed
nak podkreślić, że wartość dodana w kontekście e-leamingu dotyczy również 
bibliotek publicznych, bibliotek szkół wyższych, czy innych typów bibliotek.

Do wartości dodanej w bibliotekach, które zdecydująsię na wprowadze
nie e-leamingu, można zaliczyć:

Umożliwienie czytelnikom i pracownikom bibliotek 
nabywania nowych umiejętności, poprzez korzystanie 
ze szkoleń e-learningowych

Zmiana flinkcj i biblioteki, zarówno szkolnej, jak i pedagogicznej wymaga od 
bibliotekarza nowych kwalifikacji i umiejętności. Dotyczy to głównie umiejęt
ności stosowania technologii informacyjnej oraz zarządzania informacją. Poza 
posiadanymi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi nauczyciel bi
bliotekarz musi posiąść podstawowąznajomość sprzętu, oprogramowania 
specjalistycznego, narzędziowego, multimedialnego, umiejętność korzystania 
z Intemetu oraz ukształtować wiele nowych kompetencji, zwią^nych z two
rzeniem i prowadzeniem szkoleń online, także inną wiedzę specjalistyczną np. 
w zakresie prawa autorskiego, pozyskiwania funduszy europejskich, czy pro
cedur zamówień publicznych. Zdobywanie tej wiedzy i kształtowanie umiejęt
ności sposobami tradycyjnymi zabierałoby wiele czasu i powodowało częste 
absencje pracowników. Szkolenia e-leamingowe umożliwiająnabywanie no
wych umiejętności samodzielnie, w czasie i w sposób wybrany przez uczącego 
się. Ten typ podnoszenia kwalifikacji jest również bardzo mocno popierany 
przez Unię Europejską, która przeznacza znaczne środki finansowe na jego 
rozwój i implementację we wszystkich krajach.

Kształcenie sprawnego posługiwania się komputerem 
i Internetem

Udział w szkoleniach online, a następnie ich tworzenie i prowadzenie 
powoduje, jakby przy okazji, wyposażenie pracownika biblioteki w podsta



wowe umiejętności związane z posługiwaniem się komputerem, tzw. alfabe- 
tyzację komputerową. Z doświadczeniem następuje także wzrost umiejęt
ności w zakresie korzystania z narzędzi Intemetu oraz multimediów, pozna
nie dostępnych przez WWW bibliotekarskich zasobów Internetu i ich 
efektywne wykorzystanie, optymalne wykorzystanie narzędzi (sprzętu 
i oprogramowania) do przetwarzania plików multimedialnych. Poszerza się 
wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem, prawa au
torskiego, aktywnych metod nauczania.

I jeszcze jedna kwestia. Oddziaływanie wychowawcze wymaga, aby 
wychowujący cieszył się autorytetem. Autorytet wśród fanów technik kom
puterowych, a do takich zalicza się „pokolenie cyfrowe”, majągłównie ci, 
którzy potrafią się tymi technikami sprawnie posługiwać w swojej pracy 
i w życiu. Nauczyciele rzadko spełniająten warunek.

Kształtowanie właściwych umiejętności projektowania 
i tworzenia wartościowy cli materiałów edulcacyjnycli. 
Rozwój Icreatywności pracownilców bibłioteld podczas 
tworzenia szkoleń

Z własnych doświadczeń, związanych z udziałem w studiach podyplo
mowych prowadzonych metodąonline wiem, że w kształceniu na odległość 
bardzo ważne sąumiejętności tworzenia wartościowych materiałów eduka
cyjnych oraz ciągły proces ich aktualizowania, sprawdzania, modyfikowania 
i poszerzania o nowe treści. Wymagania te potwierdzają, że o wiele więcej 
pracy i czasu trzeba włożyć w przygotowanie takich zajęć w porównaniu 
z nauczaniem tradycyjnym. Konieczne sąrównież nowe umiejętności zwią
zane ze sposobem komunikowania się na odległość. Te wszystkie czynniki 
pokazują, jak istotne jest zdefiniowanie kompetencji osób podejmujących się 
projektowania, prowadzenia i oceniania w edukacji online.

W wielu opracowaniach zostały określone pewne stałe cechy, niezbędne 
do podjęcia się kształcenia zdalnego. Zaliczamy do nich między innymi: 
kompetencje językowe, techniczne i informatyczne, kompetencje psycholo
giczno-pedagogiczne, kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania 
pomocy dydaktycznych, kompetencje medialne, kompetencje związane 
z rozwojem zawodowym i inne. Rozwijanie i świadomość własnych kompe- 
tencji w zakresie uczenia się także stanowi wartość dodaną.



Przebudowa świadomości pracowników bibliotek, 
związanej z nową rolą nauczyciela

Korzystając z wielu doświadczeń instytucji prowadzących edukację na 
odległość można stwierdzić, że nowoczesne formy kształcenia wcale nie 
eliminująnauczyciela z procesu kształcenia, zmieniająjednak podejście do 
jego roli. Nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy, jak to się dzieje 
w podającym modelu nauczania. Staje się przewodnikiem, doradcą, pomoc- 
nitóem osoby uczącej się, a w swojej pracy częściej stosuje model nauczania 
poszukującego. Ten model opiera się na istotnej zmianie funkcji pełnionych 
dotychczas przez prowadzących zajęcia, również bibliotekarzy pracujących 
z uczniami, czy nauczycielami. Osoba nauczająca przestaje być centralną 
postacią procesu nauczania. Staje się konsultantem i animatorem.

Założenia te wynikająz bardzo popularnej aktualnie teorii budowania 
wiedzy—konstruktywizmu. Prowadzenie e-leamingu powoduje rozpo
wszechnianie tej idei pedagogicznej, co można także zakwalifikować jako 
jego wartość dodaną.

Postrzeganie Internetu nie tylko jako źródła informacji 
i miejsca zabawy, ale także miejsca umożliwiającego 
prowadzenie procesu nauczania -  uczenia się

Na stronie rzecznika praw dziecka (http://www.brpd.gov.pl), w artykule 
dr Lucyny Kirwil Wzorce korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 
13-15 lat—badania  ̂można zapoznać się z wynikami badań potwierdzają
cymi, że dzięki oferowanym grom, filmom i muzyce, Intemet pełni dla mło
dzieży przede wszystkim funkcje roziywkowe. Dominującym wzorcem ko
rzystania z Internetu przez młodzież jest „czatowanie” (55% badanych), 
czyli korzystanie z sieci w celu porozumiewania się. Dyskusje meiytoiycz- 
ne w klubach, czy forach dyskusyjnych prowadzi zaledwie 2% młodych lu
dzi. Jeżeli Intemet jest wykorzystywany dla celów edukacyjnych, jest to naj
częściej poszukiwanie wiedzy ogólnej, wiadomości i informacji o charakterze

' L. Kirwil: Wzorce korzystania z  Internetu przez dzieci w wieku 13-15 la t—badania. 
[dokument elektroniczny] [dostęp 22.09.2009]. Tryb dostępu: <http;//www.brpd.gov.pl/ 
detail.php?recid=55>.

http://www.brpd.gov.pl
http://www.brpd.gov.pl/


encyklopedycznym i hobbystycznym lub wiedzy i informacji niezbędnych 
w szkole.

W innym dokumencie, wydanym przez MSWiA-Strategia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013  ̂znajdujemy ba
dania populacji w przedziale wieku 16-74, które także potwierdzająnikłe 
wykorzystanie Internetu dla celów edukacyjnych.

Zamieszczenie na dostępnych bezpłatnie dla nauczycieli i uczniów plat
formach wartościowych szkoleń, umożliwiających podnoszenie własnych 
kwalifikacji, uzyskiwanie dyplomów i certyfikatów, może zmienić to nasta
wienie do Internetu, zmienić statystykę usług, z których korzystająużytkow- 
nicy na rzecz edukacji w Internecie.

Zwiększenie dostępu do zasobów dla niektórych 
lub wszystkich uczestników

Wielu użytkowników wciąż postrzega platformę e-leaming jako narzę
dzie służące do indywidualnego przyswajania wiedzy. Warto jednak zauwa
żyć, że rozwią^nie to również sprawdza się w praktyce, jako potężny bank 
informacji. Zgromadzone opracowania, instrukcje, zadania do wykonania, 
pokazy, nagrane wykłady, mogąbyć dostępne bardzo szerokiemu gronu od
biorców.

Wpisuje się to także w rozpowszechniającą się ideę otwartych zasobów 
edukacyjnych. Zasoby te, obejmujące: otwarte i darmowe oprogramowanie 
(Linux, Moodle), otwartą wiedzę (np. encyklopedia Wikipedia), wolne lektu
ry, wolne podręczniki, już teraz tworzą wielką o globalnym wymiarze wirtu- 
alnąbibliotekę materiałów dydaktycznych. Biblioteka ta jest stale wzbogaca
na i skutecznie zasila zasoby edukacyjne wielu szkół i placówek 
oświatowych.

 ̂Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 [dokument 
elektroniczny] [dostęp 20.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.mswia.gov.pl/downlo- 
ad.php?s=56&id=6137>.

http://www.mswia.gov.pl/downlo-%e2%80%a8ad.php?s=56&id=6137
http://www.mswia.gov.pl/downlo-%e2%80%a8ad.php?s=56&id=6137


Promocja placówki, która oferując e-learning znacznie 
poszerza ofertę szkoleniową i może być postrzegana 
przez pracowników bibliotek, czytelników i środowisko 
jako innowacyjna

Placówka oświatowa, także biblioteka, w dzisiejszych czasach również 
podlega konkurencji, prawom gospodarki rynkowej. Dobrą szkołę czy inną 
placówkę oświatową, władze oświatowe i jej użytkownicy poznają i oceniają 
po ofercie edukacyjnej, efektach nauczania i wychowania, pozytywnym 
wizerunku placówki w najbliższym otoczeniu. Wśród młodych ludzi popular
ne jest powiedzenie -  Czego nie ma w Internecie -  nie istnieje! Urucho
mienie nowoczesnej usługi, jakąjest prowadzenie kształcenia na odległość, 
jest swoistą formą reklamy w Internecie, która może zachęcić do wybrania 
tej placówki, zjednać uczniów, nauczycieli, rodziców i całe środowisko do 
współpracy w realizacji zaplanowanych celów edukacyjnych.

Obniżenie kosztów organizacji szkoleń -  stacjonarne 
wymagają pewnych nakładów, e-learningowe zmniejszają 
te koszty

Pomimo wcześniejszych opinii, że kształcenie na odległość wymaga 
dużego nakładu pracy ludniej, można także wskazać obszary umożliwiające 
obniżenie kosztów. Nauczanie zdalne nie wymaga sal, wyposażenia w sprzęt, 
miejsca na wypoczynek. Można także zaoszczędzić wiele na kosztach pod
róży, logistyce i organizacji zajęć z uczniami czy nauczycielami.

Obniżenie kosztów kształcenia i dopasowanie do indywidualnych możli
wości osoby uczącej się -  to zdaniem naukowców z Hoover Institution, cen
trum badawczego na Uniwersytecie Stanford, dwa podstawowe czynniki, 
które zdecydująo sukcesie e-kształcenia w najbliższym czasie.

Możliwość nieformalnej komunikacji z nauczycielami 
z innych miejsc Polski oraz z ekspertami, 
pracownikami uczelni

Sporo mówi się i pisze o silnie rozwiniętym obszarze informacyjnym plat
formy e-leamingowej, udostępniającej ćwiczenia testowe, gotowe lekcje,



wszelkiego rodzaju audycje, czy materiały wideo. Warto jednak docenić tak
że jej stronę komunikacyjną, która umożliwia konsultacje z ekspertami, na
uczycielami, a także wymianę opinii z innymi użytkownikami.

Obecnie platformę stosuje się również jako narzędzie do przekazywania 
wskazówek, porad, instrukcji obsługi. Poprzez e-leaming w szybki i wygodny 
sposób można otrzymać rozwiązanie dla problemu, który do tej pory wyma
gał wertowania sporej ilości materiałów, bądź bezpośredniej konsultacji 
z nauczycielem.

Możliwość wprowadzania wątków wychowawczych 
do procesu e-ksztalcenia

Treści wychowawcze łatwo i w naturalny sposób dają się ulokować 
w nauczaniu przedmiotów łiumanistycznych czy literatury, a ostatnio nawet 
w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, jeżeli uwzględnimy kwestię ko
nieczności ochrony środowiska. Trudno jednak zamieścić je w nauczaniu 
przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza zwią^nych z tecłinikami informacyjny
mi. Dlatego w umysłach młodych ludzi powstaje skojarzenie kultury i litera
tury, natomiast dziedzina komputerów wydaje się od tego skojarzenia bardzo 
odległa. Stąd uczeń poczuwa się do tego, by np. ubrać się elegancko, kiedy 
idzie do teatru, ale nie poczuwa się do żadnych ograniczeń, gdy znajdzie się 
w Internecie.

E-edukacja, która nie opiera się już o oficjalne, zatwierdzone programy 
szkolne i tradycyjne formy kontaktów ucznia z nauczycielem, generuje 
wprawdzie wiele nowych problemów, ale stwarza także nowe szanse 
w zakresie kształtowania osobowości i formowania kultury uczniów. Można 
mieć nadzieję, że kultura wpojona w czasie uczenia się w cybeфrzestrzeni 
będzie następnie w naturalny sposób funkcjonowała nie tylko w cyfrowej 
przestrzeni informacyjnej, ale także w tradycyjnym środowisku uczenia się 
i nauczania.

Upowszechnianie wiedzy o ochronie praw autorskich

Łatwość zamieszczania w globalnej sieci nieograniczonych zasobów 
materiałów, łatwość ich pobierania i kopiowania, wykorzystywanie bez ogra



niczeń cudzej twórczości, powodują, że wielokrotnie nie sąprzestrzegane 
prawa autorskie i prawa pokrewne.

Prowadzenie kształcenia na odległość wymaga od organizatorów i wy
kładowców przynajmniej podstawowej wiedzy praktycznej w tym zakresie, 
bowiem z tą tematyką wiążą się ściśle chociażby zagadnienia oceny auten
tyczności prac uczniów czy studentów.

Zmiana nawyków kształceniowych u uczących się 
(aktywność, systematyczność, praca grupowa, interakcja)

Osoby, które uczestniczyły w jakichś formach nauczania na odległość 
wiedzą, że ten sposób uczenia się, pomimo wielu zalet, wymaga jednak 
większej dyscypliny, konsekwencji, systematyczności, samodzielności, odpo
wiedzialności za własne uczenie się. Dla upowszechnienia się kształcenia na 
odległość, ważna jest zatem zmiana nawyków kształceniowych u uczących 
się.

Wyrobienie pozytywnego nastawienia do e-learningu 
i wykorzystanie jego rozwiązań w samokształceniu, 
a także w obszarze działalności zawodowej

Szkolne wykształcenie nie jest na ogół wystarczające, dlatego fundamen
talne znaczenie ma ukształtowanie pozytywnego nastawienia do dalszego 
własnego rozwoju i kształcenia się.

Udostępnienie szkoleń online uświadomi beneficjentom możliwości, jakie 
daje wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy biblio
tek oraz ustawicznym podnoszeniu kwalifikacji pracowników.



Hanna Batorowska

CZY KULTURA INFORMACYJNA MOŻE BYĆ 
WARTOŚCIĄ DODANĄ E-LEARNINGU?

Efektów działania instytucji zajmujących się e-leamingiem nie należy 
łączyć wyłącznie z osiągnięciem wytyczonego celu, wynikającego z tematyki 
kursu. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i kompetencje specja
listyczne, uzyskanie przez nich certyfikatu potwierdzającego podwyższenie 
kwalifikacji, stanowi dla wszystkich beneficjentów tej formy edukacji war
tość zasadniczą. Jednak niezależnie od obszaru tematycznego zajęć prowa
dzonych online, dochodzi w trakcie ich realizacji do wytworzenia wartości 
dodanej, za którąMariusz Kąkolewicz uznaje rozwijanie własnych kompe
tencji w zakresie uczenia się (podnoszenia poziomu metawiedzy) i świado
mość tego działania. Osiąga się jąpoprzez podnoszenie kompetencji języko
wych i kształtowanie umiejętności współdziałania w sieci’. Nie pojawia się 
jednak automatycznie w chwili zespołowego wykonania jakiegoś działania, 
gdyż do jej powstania konieczne sąpozytywne interakcje między nauczycie
lem i współuczącymi się. Owe działania zespołowe, jak podkreśla Iwona 
Kozłowska, przyczyniająsię do „wywołania kultury uczenia się we współ
pracy”, charakteryzującej się między innymi spontanicznością dobrowolno
ścią rozwojem, rozprzestrzenianiem się, nieprzewidywalnością .̂ Na to za
gadnienie zwróciła uwagę także Grażyna Gregorczyk, dostrzegając 
w e-edukacji opartej na odmiennych formach kontaktów ucznia z nauczy
cielem, szansę kształtowania osobowości i formowania kultury uczniów. 
Twierdzi bowiem, że „kultura wpojona w czasie uczenia się w cybeфrze- 
strzeni będzie następnie w naturalny sposób funkcjonowała w tejże cyfrowej

' M. Kąkolewicz: Uwarunkowania procesu uczenia się w trybie e-learning. [doku
ment elektroniczny] [dostęp 10.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://www.e-edukacja.net/ 
piata/referaty/sesja_IV/30_e-edukacja.pdfb*.

 ̂I. Kozłowska: Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie założeń „ uczą
cych się organizacji”. W: Polski system edukacji p o  reformie 1999 r. Stan Perspektywy 
Zagrożenia. T.3. Red. Ryszard Pęczkowski. Poznań-Warszawa: ELIPSA, 2005, s. 211, 
213.

http://www.e-edukacja.net/


przestrzeni informacyjnej i w tradycyjnym środowisku uczenia się i naucza- 
nia”^

Wartość dodana e-leamingu przejawiająca się w kształtowaniu świado
mości własnych kompetencji, w rozwijaniu kultuiy uczenia się we współpra
cy, w podwyższaniu poziomu kultury osobistej uczestników szkolenia, a także 
w wychowaniu zmierzającym do pielęgnowania wartości i propagowania 
postaw sprzyjających rozwojowi kultury informacyjnej oraz zachowań cha
rakteryzujących dojrzałych informacyjnie użytkowników, jest trudna do 
zmierzenia i policzenia. Nie jest też wartością wymiemą w stosunku do dzia
łalności biblioteczno-informacyjnej. Dlatego Jacek Wojciechowski proponuje 
zastąpić jąpojęciem wartości naddanej. Ponieważ uznaje wartość dodaną 
jako wytwór pracy i myśli ludzkiej, więc przedstawia jąjako „rzeczywisty 
wkład podmiotu w wartość -  nieważne: mierzalną czy niemierzalną- przy- 
pisanąfinalnym wytworom (także rezultatom usług) ludzkiego działania”"*. 
Konsekwencjątakiego stanowiska jest uznanie wartości naddanej w biblio
tekarstwie za „przyrost społecznych wartości świadomościowych, ale osią
gniętych (i możliwych do osiągnięcia) tylko w wyniku korzystania z biblio- 
tek”^

W artykule za wartość dodanąe-leamingu uznano także kulturę informa
cyjną uczestników szkolenia. Jej rozwój osiąga się bez podwyższania nakła
du pracy wynikającego z przygotowania kursu i jego realizacji. Wartość 
dodana odnosi się zatem do procesu wyposażania e-uczniów w cechy za
pewniające im dodatkowe korzyści, których organizatorzy szkolenia nie pla
nowali lub nie spodziewali się osiągnąć. Czym w tym kontekście jest kultura 
informacyjna? Niewątpliwie stanowi wydzielony obszar życia i działalności 
użytkowników informacji, obejmujący sferę niezbędnych dla nich środków, 
takich jak: technika, technologia informacyjna, wiedza i umiejętności infor
macyjne, sferę ich zbiorowej świadomości informacyjnej, sferę wybranych 
zachowań będących efektem uczestnictwa w procesie informacyjnym oraz 
opartych na etyce zasad społecznego współżycia, wynikających z korzysta
nia z informacji. Dla potrzeb procesu edukacji można jąokreślić jako „sferę 
aktywności człowieka kształtowanąprzez jego świadomość informacyjną

 ̂G. Gregorczyk: E-learning w bibliotece jako  wartość dodana. Referat wygłoszony 
na Ogólnopolskiej Konferencji nt.: E-learning wyzwaniem dla bibliotek. Elbląg 23-24 wrze
śnia 2009 r. Organizator: OEIiZK w Warszawie, SBP, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pe
dagogiczna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

* J. Wojciecłiowski; Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydaw. UJ, 2006, s. U.
* Tamże.



wartości wspierające potrzebę aifabetyzacji informacyjnej, postawy emitu
jące zachowania charakterystyczne dla dojrzałych informacyjnie użytkow
ników, wynikające z oddziaływania na siebie wymienionych komponentów 
kultury. Zachowania te powstałe pod wpływem bodźców motywacyjnych 
i kompetencji informacyjnych oceniane są w procesie tworzenia wiedzy po
zytywnie, będąc równocześnie podporządkowanymi społecznym wzorom 
opartym na etyce korzystania z informacji. Odnoszą się do przedmiotów 
i innych wytworów związanych z działalnością informacyjną lub uczestnic
twem w procesie informacyjnym” .̂

Dlatego dojrzałość informacyjna uczestników kursów e-leamingowych 
powinna przejawiać się w wysokich kompetencjach informacyjnych, stano
wiących zintegrowany układ wiedzy, sprawności, rozumienia i pragnienia. 
Także w świadomości celowości podejmowanych zadań informacyjnych 
i etycznym ich rozwiązywaniu, w celu wykorzystania wiedzy dla swojego 
dobra i innych ludzi. Dojrzałość informacyjna, jak podkreśla Waldemar Fur
manek, musi być zw ią żą  równocześnie z dojrzałościąaksjologiczną, wyni- 
kającąz wychowania do wartości i oznaczającą „możliwie wewnętrznie 
spójną orientację aksjologiczną i przyjmowanie określonego stosunku do 
konkretnych wartości, co wyraża się w konkretnych wyborach orientacji 
wobec zmieniających się form i treści pracy człowieka w nowych uwarun
kowaniach kulturalnych” .̂

Specyfika kształcenia zdalnego wymusza od uczestników nie tylko dys
ponowania określonymi kompetencjami informacyjnymi, ale i bycia samo
ukami informacyjnymi. Samouctwo informacyjne Kazimierz Wenta łączy 
z drogąucznia do wolności i e-humanizacji, prowadzącąpoprzez samokształ
cenie i samowychowanie do realizacji własnych uzdolnień, pasji poznaw
czych i pozwalającą stać się odkrywcą, twórcą czy uczonymi Sprawne 
uczestnictwo w procesie e-edukacji wymaga także określonego poziomu 
kultury informacyjnej, który można osiągnąć w wyniku realizacji przez szkołę 
zadań edukacyjnych, związanych z uczestnictwem ucznia w procesie infor
macyjnym, z jego funkcjonowaniem w różnych obszarach kultury informa

® H. Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: 
Wydaw. SBP, 2009, s. 73. Seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka nr 107.

W. Furmanek; Wychowanie przez pracą do pracy wyzwaniem dla edukacji ju tra . 
W: Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Red. Kazimierz Denek, Tadeusz 
Koszyc, Marek Lewandowski. Wrocław: Wydaw. WTN, 2003, s. 81.

* K. Wenta: Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie. „Chowanna” 
R.XLVI (LIX) T. 1 (20). Katowice: Wydaw. UŚ, 2003, s. 104.



cyjnej i zadań nawiązujących do aspektu kulturowego alfabetyzacji informa
cyjnej. W praktyce pedagogicznej realizowane są one nierównomiernie, 
powodując powstawanie luk w wychowaniu informacyjnym młodzieży. 
Wymienione trzy grupy zadań edukacyjnych obejmują w sumie 18 zadań 
szczegółowych’. Niewyedukowany informacyjnie uczeń, biorący udział 
w szkoleniu online, jest zmuszony wszystkie wymienione poniżej kompeten
cje uzupełnić w ramach samouctwa bądź samokształcenia informacyjnego. 
Najczęściej kształci je równolegle w trakcie rozwiązywania stawianych mu 
w ramach kursu zadań. Jest to jedna z bardziej skutecznych metod, oparta na 
wypracowanym przez Michaela В. Eisenberga, Doug Johnson i Roberta E. 
Berkowitza modelu wielkich sześciu sprawności, charakteryzujących podej
ście do informacyjnego rozwiązywania problemów {The Big Six Skills ap
proach to information problem-solving)^^. W modelu tym realizuje się 
zasadę łączenia umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii infor
macyjnych z uczeniem się i nauczaniem tych technologii w kontekście, 
w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Tak więc uczestnicząc 
w e-leamingu uczeń w indywidualnym dla siebie tempie podnosi poziom wła
snej kultury informacyjnej. Szczególnie intensywnie rozwija sprawności wy
mienione w dwóch pierwszych grupach zadań. W pierwszej z nich, odno
szącej się do realizacji procesu informacyjnego, ćwiczy się w zakresie:
•  określania i formułowania potrzeby informacyjnej,
•  selekcji źródeł informacji,
•  strategii wyszukiwania informacji w wyselekcjonowanych źródłach infor- 

macji,
•  selekcji wyszukanych informacji,
•  gromadzenia wyszukanych informacj i,
•  oceny jakości zgromadzonych informacji,
•  opracowania zgromadzonych informacji,
•  wykorzystania zgromadzonych informacji,
•  udostępniania przetworzonej informacji (wiedzy).

® Zgodne są także z opracowanymi przez Christine Susan Bruce siedmioma filarami 
i siedmioma aspektami information literacy, zob.: Ch. S. Bruce, Information Literacy as 
a Catalyst fo r  Educational Cange A Background Paper [dokument elektroniczny] [dostęp
01.09.2009]. Tryb dostępu: <http://dlist.sir.arizona.edu/300/01/bruce-fullpaper.pdf>.

‘°M. B. Eisenberg, D. Johnson: Computer Skills fo r  Information Problem-Solving: 
Learning and Teaching In Context, [dokument elektroniczny] ERIC Development Team 
[dostęp 20.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs 
2sql/content_storage_01/0000019b/80/l 4/66/83.pdf>.

http://dlist.sir.arizona.edu/300/01/bruce-fullpaper.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs%e2%80%a82sql/content_storage_01/0000019b/80/l%204/66/83.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs%e2%80%a82sql/content_storage_01/0000019b/80/l%204/66/83.pdf


Natomiast w drugiej grupie zadań związanych z funkcjonowaniem w róż
nych obszarach kultury informacyjnej, wysiłekjego skoncentrowany jest 
wokół:
• rozwoju umiejętności samokształceniowych,
• rozwoju kompetencji medialnych,
•  rozwoju kompetencji komunikacyjnych,
•  rozwoju kompetencji czytelniczych,
•  rozwoju umiejętności technicznych (zastosowania narzędzi informacyj

nych).
Trzecia grupa zadań wskazująca na aspekt kulturowy alfabetyzacji infor

macyjnej jest najtrudniejsza do realizacji i wręcz niemożliwa do pokonania, 
gdy jej realizację pozostawi się wyłącznie w gestii samouka informacyjnego. 
Problemy, które stojąprzed uczniem odnoszą się bowiem do:
• rozwoju jego świadomości informacyjnej,
• budowania systemu wartości i wychowania zgodnego z etyką korzystania 

z informacji,
•  kształtowania pozytywnych postaw wobec informacji (wiedzy),
•  kształtowania pozytywnych zachowań oraz rozwoju kultury osobistej.

Przerzucenie odpowiedzialności za kształtowanie własnej kultury infor
macyjnej na uczących się jest szczególnie nieroztropne w tym trzecim obsza
rze i może nasilić tendencje promowania nowej etyki (etyki przyszłości, etyki 
ponowoczesnej, nowej świadomości etycznej). Autor książki pt.: Powinność 
w świcie cyfrowym̂  ̂stawia pytania: czy w etyce dla cywilizacji technolo
gicznej, opartej naponowoczesnym sposobie bycia, stare zasady etyczne 
stracą swą wartość i będąprzeżytkiem. Czy nowa etyka musi być związana 
z odrzuceniem dawnego sposobu inteфretowania rzeczywistości, ze zmianą 
perspektywy moralnej, czy zastąpi ona wartości humanistyczne? Przytacza 
konkluzję Petera Singera i Hansa Jonasa, zgodnie z którą „rozwój techniki 
stawia pod znakiem zapytania ogólne przepisy etyczne, które -  by człowiek 
mógł sprostać wyzwaniom i zagrożeniom cywilizacyjnym-powinny zostać 
zmienione’̂ . Nowa etyka oparta jest między innymi na przekonaniu, że dzie
lenie się informacjąjest bardzo istotnym dobrem i że etycznąpowinnościąjest 
także dzielenie się swoim doświadczeniem, np. przez tworzenie oprogramo
wania open-source i ułatwianie tam, gdzie to możliwe, dostępu do informacji

“ W. J. Bober: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współ
czesnejfilozofii moralnej. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Tamże.



i zasobów komputerowych. Jej założenia wynikająz przekonania, że sukces 
odnosi się w wyniku dzielenia się wiedzą, a nie utajniania. Nawiązująrów- 
nież do tzw. etyki hakerskiej i zasad, według których wszelkie wytwory są 
dobrem wspólnym. Zaakceptowanie tej etyki wymaga jednak zmiany prze
konań moralnych i systemów prawnych. Wojciech Jerzy Bober twierdzi 
optymistycznie, że „całkowicie i radykalnie nowa etyka jest praktycznie nie
prawdopodobna” Takiego nastawienia do cyberkultury nie podziela An
drew Keen. Zwraca uwagę, że w technologii Web 2.0 trudno mówić o wła
sności w kontekście podstawowych kategorii aksjologicznych, takich jak, np. 
prawda, odpowiedzialność, szczerość. Twierdzi, że dotychczasowa etyka 
została wyrzucona do kosza, co ma swoje przełożenie w powszechnym 
wklejaniu, remiksowaniu, mieszaniu, pożyczaniu, kopiowaniu, czyli w kra
dzieży własności intelektualnej. Takie zabiegi prowadzą do zniekształceń, 
wypaczania powszechnie uznanych wartości, a w konsekwencji do niszcze
nia kultury. Nowa etyka pokolenia Web 2.0 jest według autora Kultu ama
tora etykąplagiatorów i złodziei praw autorskich, którzy przywłaszczają 
sobie twórczy wysiłek innych ludzi’"*. Autor książki zmuszając do refleksji, 
przestrzega przed takim zachowaniem, które zagraża podstawom społe
czeństwa stworzonego dzięki ciężkiej pracy, innowacji i osiągnięciom intelek
tualnym pisarzy, naukowców, artystów, kompozytorów, muzyków, dzienni
karzy, ekspertów itd. Jeżeli zniszczymy profesjonalne media, to już nigdy nie 
będziemy w stanie ich odbudować, a niszczymy je na własne ryzyko -  tak 
kończy swoje przesłanie Andrew Keen.

Zagrożenie to dostrzegł przed trzydziestu laty Józef Bańka i poświęcił mu 
miejsce w książce o filozofii technikiPodkreślał, że chociaż technologie 
informacyjne ułatwiajączłowiekowi życie, to równocześnie „odbierająmu te 
wartości, które swą siłę czeфiąz wysiłku pokonywania przeszkód”. Uła
twienie techniczne wprowadza na miejsce „idei trudu” pojęcie „łatwości”. 
Taka zamiana „filozofii trudu” na rzecz „filozofii łatwości”, jak zaznacza 
autor, staje się niebezpiecznym symbolem kierunku rozwoju współczesności. 
Przestrzega szczególnie mocno przed zagrożeniami stwarzanymi przez pla
cówki edukacyjne, które poprzez środki techniczne zmierzająku ułatwieniu.

Tamże, s. 170.
A. Keen: Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydaw. Akademic

kie i Profesjonalne, 2007.
J. Bańka: Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. 

Katowice: Wydaw. „Śląsk”, 1980.



0  to „ułatwienie” poprzez e-Ieaeming i e-szkołę toczy się powszechna dys
kusja. Entuzjaści dostrzegająw nim uczenie się „wszędzie i zawsze”, scep
tycy „nigdzie i nigdy”. Problem pozostaje jednak nie do końca rozwiązany. 
Nie można go odkładać, gdyż jak zauważa Ryszard Tadeusiewicz, rozwój 
tecłmiki przyczynił się do erozji wartości idącej tak daleko, że można nazwać 
jąuwstecznieniem moralnym'̂ . Dlatego wskazuje na pilnąpotrzebę podję
cia działań naprawczych, aby środowisko sieciowe nie stało się „informacyj
nym szambem, w któiym trwająbezustanne igrzyska wzajemnego poniżania
1 obrażania ludzi”. Obowiązkiem wychowania kulturalnych i moralnych 
użytkowników Internetu Ryszard Tadeusiewicz obarcza nauczycieli wyko
rzystujących narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej. Potwierdza, że 
efekt działań zmierzających do zaakceptowania zasad roztropnego korzysta
nia z technologii informatyczno-komunikacyjnych i stosowania norm etycz
nych w kontaktach z innymi ludźmi jest większy, gdy realizuje je się w trakcie 
intensywnego użytkowania tych technologii. A zatem moderatorzy szkoleń 
e-leamingowych podczas pracy z uczniami na platformach edukacyjnych 
musząpełnić rolę nie tylko facylitatora, pośrednika, mediatora, przewodnika, 
mentora, ale równocześnie wychowawcy krzewiącego kulturę informacyjną 
wśród członków społeczności uczącej się.

Działania podejmowane przez e-nauczycieli musząbyć skoncentrowane 
wokół podstawowych komponentów kultury informacyjnej, do których Bog
dan Stefanowicz zalicza kulturę myśli, kulturę języka i kulturę czynu*’. Pierw
szy składnik łączony jest ze sposobem ujmowania otaczającej rzeczywistości 
i budowania modeli myślowych zjawisk, zdarzeń, procesów i obiektów nale
żących do niej. Modele te budowane sąprzez człowieka z wykorzystaniem 
znanych mu pojęć i terminów (na podstawie własnego systemu pojęciowe
go) oraz ukształtowanych wzorców myślowych i umiejętności obiektywizacji 
odbieranych informacji. Kultura języka odnosi się do słownictwa służącego 
do opisu otaczającej nas rzeczywistości oraz sposobu wyrażania myśli. Im 
bogatszy jest zbiór pojęć opisywanych za pomocąjęzyka, tym pełniejsze jest 
nasze rozumienie rzeczywistości. Natomiast kultura czynu nawiązuje do

R. Tadeusiewicz: Nowe zadania w obszarze nauczania technik informacyjnych: wy
chowanie dla kultury w cyberprzestrzeni. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. 
Internet w procesie kształcenia. Red. Barbara Kędzierska, Jacek Migdałek. Kraków: Rabid, 
2004, s. 15-41.

B. Stefanowicz: Kultura informacyjna. W: Dydaktyka informatyki. Problemy teorii. 
Red. Waldemar Furmanek, Aleksander Piecuch. Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rze
szowskiego, 2004, s. 193-195.



postaw wobec informacji i związanych z niąprocesów i technologii informa
cyjnych. Postawy te odnoszone są do przedmiotu, jakim jest informacja, 
definiowana jako określony stosunek człowieka do informacji, przejawiający 
się w gotowości do ich wykorzystania lub negowania pewnych jej elemen
tów lub całości pochodzących z określonych, nieakceptowanych źródeł czy 
kierunków zastosowań. Stosunek ten odznacza się także gotowościąpozna- 
nia istoty informacji, stopniem tego poznania oraz umiejętnością ich wykorzy
stania’*.

Rys. 1. Struktura kultury informacyjnej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie; B. Stefanowicz: Kultura informacyjna. (2004, s. 193).

Wymienione elementy kultury informacyjnej przedstawione w schema
cie wskazujązakres działań moderatorów e-leamingu, którym powinni spro
stać, aby równolegle z realizacjąpodstawowego tematu kursu online potrafili 
wychować dojrzałych informacyjnie użytkowników informacji. Wartością 
dodaną e-leamingu może zatem stać się takie ukształtowanie jego uczestni

'* H. Batorowska: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: 
Wydawnictwo SBP, 2009, s. 67-72. Seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka nr 107.



ków, aby charakteryzowali się wysokim stopieniem świadomości istoty, roli, 
znaczenia i funkcji informacji; znajomościąi umiejętnościąpoprawnego po
sługiwania się terminami i pojęciami odnoszącymi się do informacji i proce
sów informacyjnych; umiejętnościąpoprawnego inteфretowania informacji 
i właściwego jej wykorzystania, umiejętnościąkorzystania z informacji po
chodzącej z różnych źródeł; poszanowaniem informacji jako własności pry
watnej i dobra ogólnoludzkiego; umiejętnością i rzetelnością w doborze 
źródeł i metod gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji*’.

Dylematy cywilizacji informacyjnej. Red. Agnieszka Szewczyk. Warszawa: Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 62.



Urszula Cimoch

JAKOSC SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH: 
STANDARDY I EWALUACJA

Wraz z powstaniem kursów e-leamingowych pojawiło się pytanie, jaką 
efektywność ma taka fomia kształcenia. Nowe medium, pomimo że wykorzy
stywane jest już od wielu lat, wciąż nie jest do końca zbadane. Dlatego coraz 
częściej w projektach szkoleniowych obowią^owym punktem są badania 
ewaluacyjne. Ocena jakości i efektywności kursu może dostarczyć wielu in
formacji na temat jego wartości oraz wytyczyć kierunki doskonaleniu kursu.

Zapewnienie wysokiej jakości kursu to trudne zadanie. Nie wystarczą 
dobrze przygotowane teksty oraz wysoki stopień interaktywności ekranów. 
Nie istniejągotowe recepty. Nie ma jedynej słusznej metody. Jakość kursu 
nie zależy od ilości osób, które go ukończyły, ani od czasu, któiy poświęcili
śmy najego utworzenie. Podstawą oceny nie są wyniki z testu końcowego 
czy liczba rezygnujących ze szkolenia. A ewaluacja to proces bardziej skom
plikowany, niż krótkie stwierdzenie „kurs e-leamingowy otrzymał ocenę 
dobrąz plusem”'.

Rozważając temat jakości możemy objąć takie obszaiy jak infrastruktura 
techniczna, sprawna obsługa (czyli rejestracja kursantów, zapisy do poszcze
gólnych grup, komunikacja), przygotowanie materiałów dydaktycznych, spo
sób udostępniania treści, przeszkolenie pracowników, promocja szkolenia. 
Wszystkiemu służą wypracowane standardy. Ocena kursu może dotyczyć też 
samej opinii uczestników na temat szkolenia. Ma ona na celu usprawnienie 
podejmowanych działań lub uzyskanie odpowiedzi na pytanie o uzyskany re
zultat kursu. Warto zwrócić uwagę na trzy elementy oceny jakości, które za
wierałyby: zgodność ze standardami, efektywność rozumianąjako wpływ 
szkolenia na uczestnika oraz opinia zadowolenia użytkowników .̂

‘ M. Hyla: Przewodnik p o  e-learningu. Kraków, Oficyna Ekonomiczna. 2005, s. 262. 
 ̂M. Zając: E-learning dla zaawansowanych, czyli o potrzebie oceny jakości kształce

nia. [dokument elektroniczny] [dostęp 23.10.2009]. Tryb dostępu: <http://wvvw.e-eduka- 
cja.net/_referaty/25_e-edukacja.pdf >.

http://wvvw.e-eduka-%e2%80%a8cja.net/_referaty/25_e-edukacja.pdf
http://wvvw.e-eduka-%e2%80%a8cja.net/_referaty/25_e-edukacja.pdf


Ewaluacja

Projektując szkolenie jesteśmy nastawieni na jak najlepsze jego przygo
towanie. Robimy wszystko, aby było ono jak najwyższej jakości. Jest to jed
nak tylko nasze przekonanie. Nie możemy być pewni, że to samo będą czuli 
uczestnicy. Aby zdać sobie sprawę z tego, że inni mogą widzieć inaczej nasze 
starania, przytoczę hinduską baśń o słoniu i ślepcach: Piąciu zupełnie śle
pych mędrców z Hindustanuposzło zobaczyć słonia. Pierwszy zbliżył 
się do słonia i wszedł na jego grzbiet. Słoń jestjak  szczotka, krzyknął. 
Drugi dotknął trąby i mówi Słoń jest jak  wąż. Trzeci sięgnął do nogi 
i pomyśłał Słoń jestjak pień drzewa. Czwarty chwycił dyndający ogon 
i wykrzyknął Słoń jest jak lina. Piąty z mędrców trafił na słonie odcho
dy i zajęczał Słoń jest miękki i półpłynny^. To pokazuje, że każda osoba, 
zarówno uczestnik szkolenia, jak i przygotowujący kurs, może mieć inne 
opinie na temat projektu. W tym miejscu wkracza ewaluacja.

Ewaluacja to inaczej „proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stop
niu założone cele są rzeczywiście realizowane”, czyli co udało się osiągnąć 
w projekcie, a co nie, co się do tego przyczyniło"*. Powstało do tej pory wiele 
definicji ewaluacji. Niektóre z nich opisywane sąjedynie na potrzeby kon
kretnego projektu. Oto kilka innych propozycji:
•  „Ewaluacja jest usystematyzowanym badaniem, obserwacją i inteфreto- 

waniem informacji” .̂
•  „Ewaluacjajest metodą (procedurą) pozwalającą sprawdzić, czy oczeki

wania i cele procesu nauczania odzwierciedlają rzeczywistość (efekty 
tego procesu)” .̂

^Ewaluacjajest procesem zdobywania i wykorzystywania informacji pro
wadzących do wniosków, które zostaną wykorzystane przy podejmowa
niu decyzji”.

 ̂H. Mizerak: Ewaluacja м/ edukacji—szansa z  (kilkoma) pułapkami w tle? [dokument elek
troniczny] [dostęp 20.10.2009]. Tryb dostępu: <http://www.wizytatorcea.pl/ewall. pdf>.

* Ewaluacja. Definicje i pojęcia, [dokument elektroniczny] [dostęp 19.10.2009]. Tr>'b 
dostępu: <http://ewaluacja.ngo.pl/x/272604%3Bjsessionid=D41B099E70B6C4B125AC- 
CAD0FD30310F> .

 ̂T. Tenbrink, J. M. Cooper: An educator's guide to classroom assessment. Boston: 
Houghton Mifflin, 2003, s. 64.

®N. Elola, L. V. Toranzos: Evaluacion educativa: una aproximacion conceptual. Bu
enos Aires: Julio, 2000,. [dokument elektroniczny] [dostęp 17.10.2009]. Tryb dostępu: 
<http://www.oei.es/calidad2/luis2.pdf>.

http://www.wizytatorcea.pl/ewall.%20pdf
http://ewaluacja.ngo.pl/x/272604%3Bjsessionid=D41B099E70B6C4B125AC-%e2%80%a8CAD0FD30310F
http://ewaluacja.ngo.pl/x/272604%3Bjsessionid=D41B099E70B6C4B125AC-%e2%80%a8CAD0FD30310F
http://www.oei.es/calidad2/luis2.pdf


Powyższe definicje, zawierająpewne wspólne składniki. Jeśli je uwspól- 
nimy, definicja mogłaby wyglądać tak:, JEwaluacja jest usystematyzowanym 
i ciągłym procesem, w którego skład wchodzą:
•  przeglądanie różnych źródeł pod kątem gromadzenia informacji o procesie 

uczenia się, zawartości, metodach, kontekście i wynikach działalności 
edukacyjnej,

•  porządkowanie i analiza informacji,
•  ustanowienie kryteriów ewaluacji,
•  rozpoznanie znaczenia zanalizowanych informacji i zaopiniowanie ich 

(według ustanowionych kryteriów i w świetle postawionych celów),
•  wyciągnięcie wniosków i rekomendacji, które pozwoląna ponowne ukie

runkowanie i w efekcie polepszenie działalności edukacyjnej” .̂
Ewaluacja nie ma na celu uzasadnienia przeprowadzenia szkolenia, nie 

ma też usprawiedliwiać niedociągnięć. Ma natomiast określić obszary do 
poprawy, dopomóc w ulepszeniu istniejących rzeczy i zaplanowaniu nowych, 
przyczynić się do poprawy jakości kursu. Ewaluacja odpowiada na pytanie
0 sens angażowania ludzi w projekt szkoleniowy i o ponoszenie wysokich 
kosztów produkcji szkolenia e-lemingowego. Niestety, badania przeprowa
dzone przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami pokazują, że tyl
ko nieliczne firmy decydująsię na ocenę efektów szkolenia. Powodów jest 
kilka, z pewnościąna pierwszy plan wysuwająsię: brak zrozumienia potrzeby 
jej przeprowadzenia oraz koszty .̂

Ewaluacja jako dyscyplina jest stosunkowo młoda. W latach dziewięć
dziesiątych XX w. w Europie powstało kilka organizacji badających ewalu- 
ację, wśród nich niemieckie Towarzystwo Ewaluacyjne (DeGEval)^
1 Szwajcarskie Towarzystwo Ewaluacyjne (SEVAL)’®. Wypracowały 27 
standardów ewaluacji" podzielonych na cztery kategorie:
•  użyteczność -  celem oceny ma być dostarczenie praktycznych informacji 

na temat ocenianego przedsięwzięcia; informacje te powinny być użytecz

’ Ewaluacja edukacyjna w pracy  z  młodzieżą, [dokument elektroniczny] [dostęp
19.10.2009]. Tryb dostępu: <http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/docu- 
ments/Publications/T_kits/10/Polish/Chapterl.pdf>.

* B. Kołodziejska: Pieniądze wydane czy zainwestowane? Czyli, co wiemy o efektach 
szkoleń? [dokument elektroniczny] [dostęp 20.10.2009]. Tryb dostępu: <http://www.nf. 
pl/Artykul/7818/Pieniadze-wydane-czy-zainwestowane/szkolenia-efektywnosc-szkolen- 
roi-zwrot-z-inwestycji>.

’ Zob. http://www.degeval.de.
Zob. http://www.seval.ch/de/index.cfm.

" Zob. http://www.degeval.de/index.php?cIass=Calimero_Webpage&id=9023.

http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/docu-%e2%80%a8ments/Publications/T_kits/10/Polish/Chapterl.pdf
http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/docu-%e2%80%a8ments/Publications/T_kits/10/Polish/Chapterl.pdf
http://www.nf.%e2%80%a8pl/Artykul/7818/Pieniadze-wydane-czy-zainwestowane/szkolenia-efektywnosc-szkolen-%e2%80%a8roi-zwrot-z-inwestycji
http://www.nf.%e2%80%a8pl/Artykul/7818/Pieniadze-wydane-czy-zainwestowane/szkolenia-efektywnosc-szkolen-%e2%80%a8roi-zwrot-z-inwestycji
http://www.nf.%e2%80%a8pl/Artykul/7818/Pieniadze-wydane-czy-zainwestowane/szkolenia-efektywnosc-szkolen-%e2%80%a8roi-zwrot-z-inwestycji
http://www.degeval.de
http://www.seval.ch/de/index.cfm
http://www.degeval.de/index.php?cIass=Calimero_Webpage&id=9023


ne dla instytucji zamawiającej ewaluację po to, by przy wdrażaniu kolejne
go projektu praca mogła być bardziej efektywna,

• wykonalność -  każda ewaluacja musi opierać się na praktycznych proce
durach realizacyjnych, biorących pod uwagę ograniczenia finansowe, 
czasowe lub polityczne procesu oceny. Powinna dostarczać cennych in
formacji za rozsądną cenę,

• poprawność -  przeprowadzanie oceny w sposób zgodny z prawem, gwa
rantujący przestrzeganie standardów etycznych. Kryterium poprawności 
dotyczy również fachowości podmiotów wykonujących ewaluację oraz 
wyników oceny bezstronności i jawności,

• stosowność -  powinny być brane pod uwagę jedynie te informacje i te 
czynniki, które maja znaczenie przy określaniu efektów programu, czyli 
pozwalająna wyciągnięcie wiaiygodnych wniosków* .̂

Moment ewaluacji

Ewaluacja jest procesem bieżącym i ciągłym. Istotne jest zaplanowanie 
czasu, w którym przeprowadzimy ewaluację. Pozwoli nam zobaczyć, co się 
dzieje na kolejnych etapach i wprowadzić ulepszenia tam, gdzie jest to ko
nieczne:

Ewaluacja ex-ante, czyli ocena przed rozpoczęciem przez uczestnika 
kursu e-lemingowego dostarcza informacjęjaki jest poziom wiedzy uczest
ników na „wejściu” po to, by móc porównać, jaki jest przyrost wiedzy po 
zakończeniu kursu. W tym przypadku stosuje się elektroniczne testy wiedzy 
i umiejętności. W szkoleniach e-leamingowych Akademii PARP uczestnik 
miał obowiązek ich wypełnienia przed rozpoczęciem kursu, w przeciwnym 
razie nie mógł go rozpocząć. Na tym etapie możemy zadać sobie pytanie, czy 
cele projektu poktywająsię z naszymi założeniami, czy nasz zespół posiada 
wystarczające kwalifikacje i umiejętności do produkcji kursu.

Ewaluacja okresowa to ocena w czasie trwania szkolenia. Jej założe
niem jest ustalenie, w jakim stopniu realizowane są cele szkolenia, w jakim 
stopniu uczestnicy przyswajają wiedzę z kursu, a także jaki jest przyrost wie

T. Kierkowski: Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno- 
gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 2002. 
[dokument elektroniczny] [dostęp 16.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://archiwum.parp. 
gov.pl/raportl 1 .html>.

http://archiwum.parp.%e2%80%a8gov.pl/raportl%201%20.html
http://archiwum.parp.%e2%80%a8gov.pl/raportl%201%20.html


dzy. W trakcie trwania może się okazać, że kurs nie przynosi rezultatów, 
wtedy należy dokonać zmian. W ewaluacji okresowej najczęściej stosuje się 
analizy zadań wykonanych przez uczestników oraz testy wiedzy.

Ewaluacja końcowa (ex-post), czyli ocena na zakończenie programu 
szkoleniowego, przeprowadzana jest głównie za pomocą testów i ankiet. 
Pozwala uzasadnić wydatki szkoleniowe w budżecie firmy nabyciem nowej 
wiedzy i umiejętności przez pracowników.

Ewaluacja po programie szkoleniowym następuje np. po 3 lub 6 mie
siącach, a nawet po 12 miesiącach. Prowadzona jest w formie obserwacji 
czynności po szkoleniu, ankiet, rozmów strukturalizowanych. W ocenie dłu
goterminowej, czyli po roku lub dłuższym, ewaluacja koncentruje się na dłu
goterminowym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności kursanta’̂ .

Warto dobrze przemyśleć, co chcielibyśmy osiągnąć przez ewaluację 
oraz jak bardzo szczegółowe wyniki nas interesują. Możemy zdecydować 
się jedynie na ewaluację końcową. Jeśli jednak zależy nam na pogłębionych 
badaniach, możemy wziąć pod uwagę proces ewaluacji, któiy będzie obej
mował wszystkie powyższe punkty.

Typologia ewaluacji

Poznaliśmy już ewaluację podzielonąna etapy czasowe. Teraz przyjrzy
my się ewaluacji różniącej się ze względu na osoby biorące w niej udział 
(osobowa, międzyosobowa i grupowa), ze względu na funkcjonalność (ana
lityczna, syntetyczna) oraz charakter (ilościowa jakościowa).

Ewaluacja osobowa to taka, w której każdy uczestnik wydaje swoją 
opinię i wyciąga własne wnioski stosownie do posiadanego doświadczenia.

Ewaluacja międzyosobowa polega na tym, że oprócz wydawania osą
dów i wyciągania wniosków, każdy z kursantów poddaje te opinie dyskusji. 
Taka ewaluacja ma zwykle miejsce w małych grupach. Celem nie jest tutaj 
dojście do consensusu, lecz współdzielenie się indywidualnymi ewaluacjami 
i rozmawianie o nich.

Ewaluacja grupowa ma dodatkowy wymiar, bowiem opiera się m.in. na 
tych aspektach procesu edukacyjnego, które można zobaczyć z perspekty
wy danej grupy, np. atmosferę, wkład grupy w uczenie się, współpracę mię
dzy uczniami, integrację.

Szkoła Trenerów -  Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się. Materiały szkoleniowe 
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Ewaluacja analityczna to ciągły proces oceniania, bieżącej analizy 
i wyciągania wniosków, który jest równoległy do samego procesu nauczania. 
Ma również istotny wkład w edukację.

Ewaluacja syntetyczna skupia się na końcowych i całościowych rezul
tatach dotyczących np. wypełnienia założeń, osiągnięć dydaktycznych, na
stępstw organizacyjnych i wpływu na szerszy kontekst społeczny. Inaczej 
mówiąc weryfikuje wyniki i wyciąga wnioski w finale przedsięwzięcia. Róż
nica między ewaluacją syntetyczną i analitycznąpolega na tym, że analitycz
na, tak jak kucharz, bada smak potrawy podczas gotowania, a smakowanie 
jej przez gości jest ewaluacjąsyntetyczną.

Ewaluacja ilościowa odnosi się do ilościowych cech projektu. Ma za 
zadanie policzyć i zmierzyć różne zjawiska i przedstawić je w formie liczbo
wej (wskaźniki ilościowe). Ewaluacja ilościowa pyta „ile?”, „jak często”, „jak 
długo?”, np. ile osób wzięło udział w kursie, z ilu województw byli uczestnicy, 
jak często kontaktowali się podczas kursu, jaki był czas przebywania na plat
formie e-leamingowej, jaka była ocena w określonej skali, jaka była liczba 
zapytań, średni wiek, wykształcenie uczestników, wyniki testów wiedzy itp. 
Wszystkie te pytania możemy przeformułować na wskaźniki, które później 
zbadamy w ewaluacji. Do jej realizacji użyjemy np. kwestionariuszy.

Ewaluacja jakościowa koncentruje się na jakości projektu i doświad
czenia, zwraca uwagę na znaczenie doświadczenia osób w nim partycypu
jących (wskaźniki jakościowe). Taka ewaluacja może być rozpatrywana na 
poziomie indywidualnym i grupowym. Pytania, które stawia ewaluacja jako
ściowa, to, jak?” oraz „dlaczego?”, np. dlaczego uczniowie nie wykonywali 
poprawnie zadań, jak treści przedstawione w kursie wpłynęły na ich pracę, 
czy były pozytywne, czy negatywne opinie na temat kursu lub w ogóle jakie 
pojawiły się opinie o przedsięwzięciu, jakie problemy zgłaszali uczestnicy, 
jakie rodzaje zapytań stawiali, jak oceniono jakość treści szkoleniowych. 
Narzędzia przydatne do przeprowadzenia ewaluacji jakościowej opierająsię 
na narzędziach: list do siebie, dzienniki, wywiad pogłębiony.

Różnica między ewaluacjąilościowąi jakościowąjest następująca: ewa
luacja ilościowa mówi, że 40% osób pochodziło z województwa wielkopol
skiego, natomiast ewaluacja jakościowa odpowiada napytanie, dlaczego tak 
się stało, że większość osób uczestniczących w szkoleniu pochodziła z tego 
województwa. W ewaluacji ilościowej wystarczy analiza danych, w jako
ściowej wnioski z obserwacji są uzależnione od inteфretacji i są trudne do 
powtórzenia. Dobra ewaluacja łączy w sobie zarówno elementy ewaluacji



jakościowej i ilościowej, gdyż taka kombinacja pozwala otrzymać dane 
o różnym charakterze i umożliwia zobrazowanie skuteczności przedsięwzię
cia.

Narzędzia ewaluacyjne

Można przypuszczać, że zmiana formy szkolenia wymusi nowe metody 
przeprowadzania ewaluacji. Nowe narzędzia techniczne ułatwiająnam 
zbieranie danych do raportów, ale oprócz możliwości wysyłania ankiet i od
powiedzi drogąelektroniczną, właściwie niewiele się zmieniło. Cele szkole
nia niezależnie od tego, czy jest to szkolenie tradycyjne czy elektroniczne, są 
spójne. Inna jest tylko forma przekazu i dostarczenia tej wiedzy.

Najprościej w e-leamingu jest zastosować elektroniczne testy wiedzy, 
ankiety i analizę wykonanych ćwiczeń. W zależności od tego, jakie zmiany 
w kompetencjach uczestników kursu chcemy zbadać, wykorzystamy inne 
metody ewaluacji. Poniższa tabela ilustruje standardowe metody w ramach 
różnych kompetencji na przykładzie szkolenia bibliotecznego.

Tabela 1
Narzędzia ewaluacji w zależności od kompetencji

Kompetencje Opis kompetencji w szkoleniu 
bibliotecznym Narzędzia pomiaru

Wiedza Czytebik wie, jaką flinkcję spełniają 
poszczególne oznaczenia opisu 
w komputerowym katalogu biblioteki

testy wiedzy, quizy, dyskusje, samoocena wiedzy

Umiejętności Czytelnik umie poruszać się w kom
puterowym katalogu biblioteki, samo
dzielnie wyszukuje ksi^ki i zamawia 
je  do wypożyczenia.

zadania, samodzielna realizacja studium przypad 
ku, samoocena umiejętności

Postawy Czytelnik jest skrupulatny w wypisy
waniu rewersów, poprawnie wpisuje 
sygnatury, szanuje potrzebę innych do 
zachowania ciszy w pomieszczeniach 
biblioteki, respektuje regulamin pla
cówki.

wywiady, kwestionariusze przeznaczone do oceny 
postaw, ćwiczenia odgrywana ról (symulacje), 
analiza przypadków

Źródło: Na podstawie; Szkoła Trenerów -  Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się. Materia
ły szkoleniowe dostępne dla uczestników Szkoły Trenerów Grupy TROP, s. 126 oraz własnych 
przykładów.



Nie jest możliwe wykorzystanie wszystkich metod przy ewaluacji. Warto 
spróbować dostosować konkretnąmetodę do informacji, którąchcemy uzy- 
skać’"*. Przyjrzyjmy się wybranym narzędziom.

Testy -  służądo badania poziomu wiedzy uczestników. Ułożenie rodza
ju pytań do testu może być różne: pytania jednokrotnego i wielokrotnego 
wyboru, uzupełnienia, pytania otwarte, typu prawda/fałsz, krótkie wypowie
dzi. Do tego możemy dodać zadania, np. interaktywne krzyżówki’̂ .

Ankiety -  inaczej badanie opinii za pomocą kwestionariusza. Dzięki 
nim zebranie i uporządkowanie danych jakościowych i ilościowych jest 
łatwiejsze. Jeśli chcemy przeprowadzić proste badanie ewaluacyjne, ta 
metoda będzie najlepsza. Pamiętajmy, że dobrze skonstruowany kwestiona
riusz jest w stanie dostarczyć wielu wartościowych informacji, niemniej jed
nak nie daje całości obrazu. W przygotowaniu ankiety należy sformułować 
pytania oraz określić, w jaki sposób będąinteфretowane odpowiedzi. Potem 
powinniśmy zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne kwestie: treść, typ pytań, 
strukturę pytań.

Do budowy ankiety możemy użyć wielu typów pytań. Pytania zamknięte 
mająpoliczalną ilość odpowiedzi, co ułatwia analizę. Pytania otwarte do
starczą sformułowanąprzez respondenta odpowiedź, co pozwoli na zauwa
żenie różnych kwestii i znacznie wzbogaci wyniki ewaluacji. Wybierzemy 
pytania zamknięte, kiedy motywacja do udzielenia odpowiedzi będzie mniej
sza oraz kiedy jesteśmy przekonani o tym, jakie będąnajczęstsze odpowiedzi 
respondentów. Jeśli badaczowi trudno przewidzieć, jakie będąodpowiedzi 
odbiorców, w kwestionariusz powinien wpleść pytania otwarte. Trzeba przy 
tym pamiętać, że powinny być tak zadane, aby respondent nie mógł odpowie- 
i ie ć  tylko „tak” lub „nie”‘̂ .

Kombinacja różnych typów pytań pozwoli nam na osiągnięcie założo
nych celów ewaluacji. W uzyskaniu odpowiedzi możemy użyć różnorodnych 
skal pomiaru. Najpowszechniejsząjest skala Likerta, która daje możliwość

Więcej na temat narzędzi ewaluacyjnych w rozdziale 2.3 Jak ewoluować? Metodolo
gia, s. 57-74. [dokument elektroniczny] [dostęp 23.10.2009]. Tryb dostępu: <http://youth- 
partnership.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/10/Polish/Chap- 
ter2.pdf>.

Więcej zob. T. Kolaszkiewicz: Zasady układania testów, [dokument elektroniczny] 
[dostęp 15.10. 2009]. Tryb dostępu; < http://wvvvv.kol.and.pl/busola/szkola/testyuklad. 
htm>.

Badania ewaluacyjne, [dokument elektroniczny] [dostęp 10.10. 2009]. Tryb dostę
pu: <http://www.slideshare.net/oryszczyszyn/badania-ewaluacyjne-7-presentation>.

http://youth-%e2%80%a8partnership.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/10/Polish/Chap-%e2%80%a8ter2.pdf
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określenia stopnia akceptacji danego stwierdzenia w odpowiedniej intensyw
ności. Odpowiedzi mająokreślić, w jakim stopniu respondent zgadza się lub 
nie zgadza z danym stwierdzeniem. Wszystkie pozycje skali mająprzypo- 
rządkowane skale intensywności, które są skalami porządkowymi, zazwy
czaj pięciostopniowymi. Skala Likerta może być opisana słownie i nume
rycznie np.:

Kurs zapewnia jakość przekazywanych treści:

Zupełnie się nie 
zgadzam Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Całkowicie się 

zgadzam

1 2 3 4 5

Skala ważności szereguje cechy od nieistotnych do istotnych, np. 
Utworzenie zespołów zadaniowych jest dla mnie:

Zupełnie nieistotne Niezbyt istotne Dość istotne Istotne Bardzo istotne

1

Skala ocen, według której szereguje się oceny od „złych” do „znakomi
tych” np.:

Jakąjakość mają według Ciebie elementy graficzne na platformie e-le- 
amingowej?

Złą Zadowalającą Dobrą Bardzo dobrą Znakomitą

1 2 3 4 5

Skala zróżnicowania semantycznego służy do pomiaru znaczeń jakie 
respondent przypisuje badanemu obiektowi. Skala zawiera się pomiędzy 
dwoma skrajnymi wyrazami opisującymi właściwości, postawy itp. Środko
wy przedział każdej skali jest neutralny, natomiast kolejne sąsiadujące prze
działy sąo stopień wyższe lub niższe, aż do najbardziej skrajnych. Respon
dent wybiera punkt, który najlepiej przedstawia jego poglądy. Prezentacja 
wyników ma zazwyczaj postać wykresu, np.:

Uważasz, że firma dostarczająca kurs jest:

doświadczona

nowoczesna

solidna

niedos'wiadczona

staromodna

niesolidna



Skala intencji określa zamiar klienta:
Czy polecisz kurs e-leamingowy swojemu znajomemu?

Nie Prawdopodobnie
nie Nie wiem Prawdopodobnie

tak Tak

Skale mają nam pomóc w odczytaniu nastawienia uczestnika szkolenia 
do danego czynnika*’.

Dobrze jest uporządkować odpowiedzi według strategii lejka (zakres 
kolejnych pytań jest coraz węższy) stosowanej, gdy celem jest uzyskanie 
szczegółowych informacji i ankietowany jest zmotywowany do ich udzielenia 
lub strategii odwróconego lejka (zakres kolejnych pytań jest coraz szer
szy) stosowanej, jeśli tematyka nie motywuje do wyrażania własnego zdania 
albo gdy badacz nie zna faktów, które zna ankietowany**.

Umiejętność stworzenia jasnego i dobrze przygotowanego kwestiona
riusza jest wielkąsztuką. Niestety nie istnieje żaden magiczny przepis, jak to 
zrobić. Jest jednak kilka prostych zasad, które ułatwią nam pracę;
•  „Keep It Simple and Short"’, czyli krótko i na temat. Im bardziej skompliko

wane i niezrozumiałe kwestionariusze, tym większa szansa, że nie zostaną 
one wypełnione poprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami,

•  zadawaj jasne i krótkie pytania,
•  spraw, aby opinia kursantów była dla nich samych ważna,
•  nie stosuj podwójnych zaprzeczeń,
•  nie używaj skrótów ani żargonu,
•  nie używaj słów, które niosą w sobie ładunek emocjonalny np.: fantastycz

ne, denerwujące,
•  nie używaj pytań sugerujących (np. „Wymień innowacyjne elementy tego 

szkolenia”),
•  zadbaj o wystarczającąilość dopowiedzi na pytania zamknięte,
•  nie zadawaj dwóch pytań w jednym,
• nie umieszczaj ważnych pytań na samym końcu.

Aby nadać kwestionariuszowy profesjonalny wygląd warto zadbać 
o takie elementy jak:
•  nadanie kwestionariuszowi tytułu (np. „Kwestionariusz ewaluacyjny szko

lenia X”),

CRON: Szablony kwestionariuszy. Schematy badań marketingowych, [dokument 
elektroniczny] [dostęp 11.10.2009]. Tryb dostępu: <http://www.mrpro.pl/download/Ba- 
dania_podrecznik_3.pdf>.

'* Szkoła Trenerów... dz. cyt., s. 126.

http://www.mrpro.pl/download/Ba-%e2%80%a8dania_podrecznik_3.pdf
http://www.mrpro.pl/download/Ba-%e2%80%a8dania_podrecznik_3.pdf


• udzielenie jasnych instrukcji (np. „zaznacz kwadracik”, „zakreśl numer”, 
itd.),

•  podanie krótkiego wprowadzenia wyjaśniającego, w jakim celu zostaną 
użyte zebrane informacje,

•  przedstawienie kwestionariusza w fonnie przyjaznej dla użytkownika 
i nadanie mu atrakcyjnego wyglądu'̂ .

Ankiety zazwyczaj oceniająorganizację szkolenia, zgodność z oczekiwa
niami, zadowolenie z kursu, materiały dydaktyczne. Kursanci majązwykle 
silnąpotrzebę wyrażenia swojego nastawienia emocjonalnego, odczuć zwią
zanych z przebiegiem kursu i realizowaną tematyką, własnych doświadczeń 
z kursu. Na tradycyjnym kursie mająku temu większe możliwości, bowiem 
taki przekaz pracuje cały czas; uczestnicy rozmawiająmiędzy sobąi dzielą 
się wrażeniami, trener widzi nastawienie ludzi i ich motywację-®. W e-lear- 
ningu jesteśmy zmuszeni posiłkować się ankietami. Zazwyczaj możliwość 
tworzenia kwestionariuszy jest wbudowana w platformy e-leamingowe. 
Możemy też skorzystać z bezpłatnych formularzy dostępnych w Intemecie. 
Taką usługę oferuje m.in. Google Dokumenty-'. Niestety problem jaki się 
pojawia przy rozsyłaniu ankiet, to brak odpowiedniej ilości egzemplarzy 
wypełnionych. Ponadto uczestnicy nie zawsze wypełniająpytania otwarte 
lub uzupełniająje szczątkowo, a w analizie informacji przyjmuje się, że aby 
zapewnić trafność wyników, do badania powinno być włączonych ok. 80% 
uczestników.

Korzystając z ankiety stosunkowo łatwo jest przekonać się, czy uczest
nicy są zadowoleni ze szkolenia, ale jeśli chcemy zmierzyć ukryte dane, być 
może będziemy potrzebowali dodatkowego narzędzia.

Obserwacja w e-leamingu może być wykorzystana przy rozwiązywa
niu analizy przypadku, sposobie wykonania zadanych zdalnie ćwiczeń w celu 
oceny umiejętności i postaw. W obserwacji możemy zawrzeć raporty z ilości 
czasu przebywania na platformie, częstotliwości logowania się na konto itp.

Youth Partnership: Ewalitacja edukacyjna w pracy z młodzieżą, [dokument elektro
niczny] [dostęp 10.10. 2009]. Tryb dostępu: < http://youth-partnership.coe.int/youth- 
partnership/documents/Publications/T_kits/10/Polish/Chapter2.pdf>.

‘“A. Niedziela-Strobel: Metody i narzędzia oceny szkolenia, [dokument elektroniczny] 
[dostęp 10.10. 2009]. Tiyb dostępu: <http://w\vw.ans-pr.com.pl/index.php?option=com_ 
content&task=view&id= 160&Itemid= 126.

Google -  Dokumenty. Tryb dostępu: < http://docs.google.com/support/bin/ 
topie.py?topic= 15150>.

http://youth-partnership.coe.int/youth-%e2%80%a8partnership/documents/Publications/T_kits/10/Polish/Chapter2.pdf
http://youth-partnership.coe.int/youth-%e2%80%a8partnership/documents/Publications/T_kits/10/Polish/Chapter2.pdf
http://w/vw.ans-pr.com.pl/index.php?option=com_
http://docs.google.com/support/bin/


Wywiad jest to rozmowa z uczestnikami szkolenia. Wywiad może być 
ustrukturalizowany (podparty kwestionariuszem) lub nieustrukturalizowany 
(tzw. wywiad pogłębiony), w którym prowadzący ma jedynie ustalony za
kres tematów do poruszenia. Najczęściej stosowany jest wywiad częściowo 
ustrukturalizowany. Metoda ta jest uznawana za najpełniejszą fornię badania 
opinii kursantów, ale też bardzo czasochłonną i trudną do rzetelnego opraco
wania-. Stosuje się ją, kiedy poszukujemy pogłębionej wiedzy o ludzkicłi 
opiniach, przemyśleniach, doświadczeniach i uczuciach. Wywiad może zo
stać przeprowadzony w osobistym kontakcie z uczestnikiem, telefonicznie 
albo za pomocą komunikacji elektronicznej. Każda z tych metod ma swoje 
wady i zalety. Koszty podróży, to wada spotkań osobistych, czytanie mowy 
ciała będzie utrudnione w rozmowie telefonicznej i intemetowej. Ton głosu 
nie zawsze usłyszy my za pośrednictwem komputera, za to komputer sprawi, 
że będziemy mieć ciągły dostęp do zapisu rozmowy, a poczucie anonimowo
ści może ułatwić pozyskanie informacji.

Wywiad powinien mieć plan, ale najważniejszy jest tzw. flow, czyh swo
boda rozmowy. Odpowiedzi należy zapisywać lub nagrjwać, zachowania 
niewerbalne notować w trakcie lub po zakończeniu wywiadu, refleksje, 
swoje przemyślenia i wnioski spisywać. Kiedy mamy wybrane narzędzia 
warto je przetestować na małej grupie osób, upewniając się czy nie trwa zbyt 
długo lub zbyt krótko, czy respondenci rozumiejązastosowane pytania i czy 
skale są odpowiednie. Jeśli na tym etapie zbierzemy wstępne dane i spróbu
jemy je zestawić, ocenimy czy nadająsię do analizy tego, co nas interesuje \̂

Projektowanie ewaluacji i etapy badań ewaluacyjnych

Decydując się na przeprowadzenie ewaluacji powinniśmy zastanowić 
się, czy chcemy jąprzeprowadzić sami, np. powołując w tym celu jednostkę 
organizacyjną działającą w bibhotece (ewaluacja wewnętrzna), czy lepiej

Szkoła Trenerów..., dz. cyt., s. 126.
T. Skiemiewki: Baza danych na potrzeby ewaluacji -  mdzaje niezbędnych informacji 

orazźródia ich pozyskiwania (m. in. wskaźniki, dane z  monitoringu, inne). Budowanie infor
macji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji -  wnioski dla Krajowej Jednostki Oceny, [do
kument elektroniczny] [dostęp 12.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://www.funduszestruk- 
turalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4E41CBAE-F849-48BE-BAC9-0614753930АЛ/24486/ 
Bazadanychnapotrzebye\valrodzajeniezbednychinfooraz.pdf>.

http://www.funduszestruk-%e2%80%a8turalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4E41CBAE-F849-48BE-BAC9-0614753930%d0%90%d0%9b/24486/%e2%80%a8Bazadanychnapotrzebye/valrodzajeniezbednychinfooraz.pdf
http://www.funduszestruk-%e2%80%a8turalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4E41CBAE-F849-48BE-BAC9-0614753930%d0%90%d0%9b/24486/%e2%80%a8Bazadanychnapotrzebye/valrodzajeniezbednychinfooraz.pdf
http://www.funduszestruk-%e2%80%a8turalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4E41CBAE-F849-48BE-BAC9-0614753930%d0%90%d0%9b/24486/%e2%80%a8Bazadanychnapotrzebye/valrodzajeniezbednychinfooraz.pdf


zlecić to zadanie firmie zewnętrznej (ewaluacja zewnętrzna). Załóżmy, że 
przeprowadzamy ją sami.

Badanie ewaluacyjne możemy podzielić na poszczególne etapy:
1. Strukturalizacja.
2. Obserwacja.
3. Analiza.
4. Ocenianiê "*.
Strukturalizacja -  wyobraźmy sobie, że właśnie rozpoczynamy pracę 

nad projektowaniem ewaluacji. Od czego zaczniemy? Na początku należy 
zadać sobie kilka podstawowych pytań. Pierwszym z nich będzie pytanie
0 cele ewaluacji. Dobrze jest jasno określić te cele, aby były przejrzyste
1 w pełni zrozumiałe. Inne ważne pytania jakie powinniśmy postawić to:

-  Co ewaluujemy?
-Kogo?
-Kiedy?
-D la kogo?
-  Jak będzie przeprowadzana ewaluacja?
-  Jaki będzie raport ewaluacyjny?
Na te pytania musimy uzyskać precyzyjne odpowiedzi. Odpowiadając na 

pytanie, co ewaluujemy, możemy ogóhiie przyjąć 3 aspekty ewaluacji: trene
rów (w e-leamingu jego rola jest znacznie zredukowana), studentów (poprzez 
weryfikację wiedzy) i sam kurs (ocena jakości)-^ Dodatkowo ewaluacji 
pracy trenera może towarzyszyć badanie efektywności nauczania na dwóch 
płaszczyznach: oceny stosowanych metod pracy i działania użytkownika na 
platformie oraz oceny jego postępów w nauce m.in. przez różnego rodzaju 
testy i wykonywanie zadań. Gdy pytamy o to, kogo będziemy ewaluować 
i dla kogo będą ważne wyniki, to myślimy o osobach zaangażowanych 
w proces ewaluacji. Będą to zarówno ci, którzy realizująewaluację jak i oso
by badane:
• uczestnicy, czyli grupa docelowa kursu,
• nauczyciele, trenerzy, pedagodzy.

Ewaluacja w PARP; Wytyczne do systematycznej oceny programów realizowanych 
przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004. [dokument elektro
niczny] [dostęp 15.10. 2009]. Tiyb dostępu: <http://archiwum.parp.gov.pl/doc/Ewalu- 
acjawPARPFINAL.doO.

B. Ciężka: Strategio ewaluacji: planowanie i projektowanie ewaluacji. [dokument 
elektroniczny] [dostęp 10.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://fmanse.nf.pl/Artykul/5890/ 
Strategia-ewaluacj i/#artT resc>.

http://archiwum.parp.gov.pl/doc/Ewalu-
http://fmanse.nf.pl/Artykul/5890/%e2%80%a8Strategia-ewaluacj%20i/%23artT%20resc
http://fmanse.nf.pl/Artykul/5890/%e2%80%a8Strategia-ewaluacj%20i/%23artT%20resc


• organizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia,
• udzielający funduszy na projekt,
• osoby decyzyjne, które na bazie wyników ewaluacji będąpodejmować dal

sze decyzje.
Wszyscy mająokreślone zakresy odpov/iedziabości i zadania w proce- 

ŝie ewaluacji. Dobrze, jeśli biorą w niej udział na różnych etapach. Ważne 
jest, aby wyniki ewaluacji były dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 
Moment, kolejność i częstotliwość ewaluacji będą wynikały z zaplanowane
go przez nas procesu ewaluacyjnego.

Kolejny krok, to wybór podej ścia metodologicznego i narzędzi zbierania 
danych. Na koniec spróbujmy dokładnie określić, co chcielibyśmy ujrzeć 
w formie dokumentu i czy można to zmierzyć. Do tego służą wskaźniki ilo
ściowe i jakościowe, czyU czynniki lub oznaki świadczące o stanie postępu 
projektu, jego powodzeniu, osiągnięciach. W zidentyfikowaniu wskaźników 
pomoże nam również przyjrzenie się celom projektu i przewidyu ânym rezul
tatom. Jeśli celem w szkoleniu bibliotecznym będzie sprawniejsze poruszanie 
się w katalogu biblioteki, wówczas możemy jązmierzyć np. częstotliwością 
zwracania się do bibliotekarza z prośbą o pomoc.

Warto zajrzeć do kryteriów ewaluacji zaproponowanych przez Stowa
rzyszenie E-leamingu Akademickiego- .̂ Zastosowane na etapie opracowa
nia kursu mogą sprawdzić poprawność zaplanowanych i przeprowadzonych 
procedur ewaluacyjnych, a także to, czy działaniami tymi objęto wszystkie 
ważne elementy, zdarzenia i procesy dotyczące firmy, opracowania i prowa
dzenia kursu-̂ .

Obserwacja -na etapie obserwacji ustala się zakres ewaluacji i najego 
podstawie przeprowadza się zbieranie danych związanych z projektem. W tej 
fazie wykorzystamy narzędzia pomocne w uzyskaniu informacji o kursie m.in.:
• badania ankietowe,
• wywiady pogłębione,
• zogniskowane wywiady grupowe,
• studia przypadków-^

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Standardy ewaluacji. [dokument elektronicz
ny] [dostęp 29.09. 2009]. Tiyb dostępu: <http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standar- 
dy_ewaluacji_PTE.pdf>.

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Kryteria oceny kursu internetowego. 
[dokument elektroniczny] [dostęp 12.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://www.sea.edu.pl/ 
kryteria/?page=obszary>.

Ewaluacja w PARF: wytyczne..., dz. cyt.

http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standar-%e2%80%a8dy_ewaluacji_PTE.pdf
http://www.ewaluacja.org.pl/download/Standar-%e2%80%a8dy_ewaluacji_PTE.pdf
http://www.sea.edu.pl/%e2%80%a8kryteria/?page=obszary
http://www.sea.edu.pl/%e2%80%a8kryteria/?page=obszary


Do realizacji badań ewaluacyjnych warto zastosować wiele metod ba
dawczych. Najczęściej stosuje się więcej niż jedną metodę zbierania in
formacji. Takie postępowanie pozwala uzupełniać zdobyte dane jednąmetodą- 
innymi. Jest to również korzystne z punktu widzenia weryfikacji i pogłębienia 
analizy. Tak zwana triangulacja, czyli różnorodność technik analizy i groma
dzenia danych pozwala na lepsze zrozumienie zachodzących procesów oraz 
stwarza możliwość dokonywania odniesień i porównań. Triangulacja może 
być zastosowana także do źródeł informacji, czyli zbierania informacji od 
różnych grup respondentów. Powstaje w ten sposób obszerny materiał ba
dawczy do wnioskowania, co umożliwia sporządzenie analizy możliwie 
obiektywnej oraz uwzględniającej punkt widzenia wielu różnych grup biorą
cych udział w procesie ewaluacjî .̂

Analiza -  po zebraniu danych powinniśmy przeprowadzić analizę, czyli 
zinteфretować uzyskane informacje za pomocą metod statystycznych. Po
mocne będą głównie quizy na platformach e-leamingowych, które automa
tycznie dostarczą nam wyniki.

Ocenianie -  ostatni etap polega na ocenie rezultatów projektu w sto
sunku do określonych wskaźników oraz sporządzenie raportu na podstawie 
wniosków i rekomendacji. Powinniśmy w miarę obiektywnie określić fak
tyczną wartość ewaluowanego kursu oraz sprawdzić, czy taka inteфretacja 
pozwala na stwierdzenie, że osiągnęliśmy sukces.

Uwieńczeniem działań jest raport ewaluacyjny i rozpowszechnianie in
formacji zainteresowanym odbiorcom. Raport jest namacalnym dowodem, 
w którym możemy wykazać jakość naszego kursu. Pomoże nam także 
w dalszej pracy nad szkoleniem, ponieważ po przeprowadzonej ewaluacji 
powinno nastąpić ulepszanie projektu, co jest najważniejsze w całym proce
sie. Bez tego przeprowadzanie ewaluacji jest bezzasadne.

Standardowy raport zawiera:
1. opis projektu i jego cel,
2. opis ewaluacji (co chcemy osiągnąć poprzez ewaluację, metodologię),
3. opis danych i ich zbierania (również jakich danych nie udało nam się 

zdobyć i dlaczego, kiedy i w jakich warunkach odbywało się zbieranie da
nych),

4. wnioski i rekomendacje na przyszłość.

A. Rudolf: E w aluacja- kwestie ogólne. Warszawa 2005. [dokument elektroniczny] 
[dostęp 29.09. 2009]. Tryb dostępu: <http://www.pte.org.pl/repository/files/PTE/Ewa- 
luacja-kwestie_ogolne.pdf>.

http://www.pte.org.pl/repository/files/PTE/Ewa-%e2%80%a8luacja-kwestie_ogolne.pdf
http://www.pte.org.pl/repository/files/PTE/Ewa-%e2%80%a8luacja-kwestie_ogolne.pdf


Zasady, jakimi powinniśmy się kierować w sporządzaniu raportu to: 
-wiarygodność danych,
-prawidłowość analizy danych,
-  wiarygodność rezultatów,
-bezstronność wniosków,
-  formalna strona raportû ”.
Przed przystąpieniem do pisania raportu warto przyjrzeć się raportom 

ewaluacyjnym sporządzonym przez inne instytucje. Jednym z przykłado
wych dokumentów jest: Ocena jakości e-kursów realizowanych w ra
mach projektu KNOW. Kształcenie na odległość wspierające rozwój 
kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim^K

Porównanie ze standardami

Możemy zbudować własną ankietę służącą ewaluacj i, ale możemy też 
skorzystać z wypracowanych standardów, które będą formą sprawdzenia, 
czy dany kurs jest efektywny i dobrej jakości. W tej chwili nie istniejąjednolite 
wytyczne. Większe ośrodki dydaktyczne majątendencję do tworzenia wła
snych norm. Najbardziej populame standardy, to: AICĈ  ̂(Aviation Industry 
СВТ Committee), IMŜ  ̂(Instructional Management System), lEEE/LTSC 
(beaming Technology Standards Committee)̂ '*, ADL/SCORM (Advanced 
Distributed beaming (ADL) Initiatives  ̂MI (Michigan Virtualn Uni
versity) czy eCĈ  ̂(eLeaming Courseware Certificate wypracowany przez 
American Society for Standards and Development-ASTD). Często obsza-

A. Krajewska: Raport z  badania -  jak  to się robi? [dokument elektroniczny] [dostęp
27.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.koweziu.edu.pI/edukator/modules.php?op=mo- 
dload&name=News&file=article&sid= 151>.

A. Grabowska: Ocenajakości e-kursów realizowanych w ramach projektu KNOW. 
Kształcenie na odległość wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie 
pomorskim, [dokument elektroniczny] [dostęp 12.10. 2009]. Tryb dostępu: <http:// 
www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=l9&id=408>.

Aviation Industry СВТ Committee. Tryb dostępu: <http://www.aicc.org>.
Instructional Management System, Tryb dostępu: <http://www.imsproject.org>.
Learning Technology Standards Committee, Tryb dostępu: <http://itsc.ieee.org>.
Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, Tryb dostępu: <www.adlnet.org>.
Michigan Virtualn University, Tryb dostępu: <http://mivu.org>.

”  American Society for Standards and Development, Tryb dostępu: <http://www. 
astd.org.

http://www.koweziu.edu.pI/edukator/modules.php?op=mo-%e2%80%a8dload&name=News&file=article&sid=%20151
http://www.koweziu.edu.pI/edukator/modules.php?op=mo-%e2%80%a8dload&name=News&file=article&sid=%20151
http://%e2%80%a8www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=l9&id=408
http://%e2%80%a8www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=l9&id=408
http://www.aicc.org
http://www.imsproject.org
http://itsc.ieee.org
http://www.adlnet.org
http://mivu.org
http://www


ly badań poszczególnych standardów nakładająsię na siebie. Ogólnie może
my je podzielić na;
• specyfikacje techniczne, których celem jest zapewnienie komunikacji po

między kursem i środowiskiem informatycznym, określenie sposobów 
opisywania treści, opisanie sposobu łączenia treści w jedną spójną całość, 
do tego celu posłuży nam standard SCORM̂ *,

•  standardy ergonomiczne, które mówią o wygodzie korzystania z kursu-  
kierunki w tym zakresie wyznacza Word Wide Web Consortium (W3C)̂ ,̂

•  standardy dostępności mają zapewnić dostęp do kursu osobom niepełno
sprawnym i tym, którzy nie mają możliwości korzystania z najnowocze
śniejszych technologii teleinformatycznych. Wzorem może być prawo 
amerykańskie, które w rozdziale 508 federalnej ustawy o rehabilitacji sank
cjonuje sprawy dostępności do treści elektronicznych dla osób niepełno
sprawnych,

•  standardy jakości majązapewnić wysoką wartość edukacyjną kursu, np. 
eCC,

• wytyczne odnoszące się do danych multimedialnych -  celem jest tu za
pewnienie jak najmniejszej objętości przy jednoczesnym zachowaniu jako
ści przekazu,

•  standardy koфoracyjne mają wesprzeć pracownika w angażowaniu się 
i zdobywaniu wiedz/°.

Są to elementy, na które warto zwrócić uwagę przy ocenie kursu.

eCC

Mechanizm badania jakości szkolenia e-leamingowego eCC (E-leaming 
Courseware Certification) jest jednym z wielu standardów, lecz w przeci
wieństwie do takich modeli, jak SCORM czy AICC, ten nie dotyczy tech
nicznych aspektów nauczania na odległość. Uzyskanie certyfikatu eCC 
(wydaje go American Society For Training and Development -  ASTD) jest 
równoznaczne z tym, że kurs zapewnia osiągnięcie zakładanych celów edu
kacyjnych. Założeniem eCC jest sprawdzenie czy stosuje się najlepsze prak
tyki w procesie przekładania celów szkoleniowych na kurs, na który składa

Więcej o standardzie SCORM w: ITpedia. E-leaming. Tryb dostępu: <http://itpe- 
dia.p1/index.php/E-leaming#Standard_SC0RM,

Najważniejsze postulaty i ich omówienia zob. M. Hyla: Przewodnik po e-learningii. 
Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 233-241.

""Tamże, s. 221-249.

http://itpe-


się; zawartość kursu, prezentacja treści i wspomaganie procesu dydaktycz
nego przez należyte mechanizmy edukacyjne.

W modelu badane sączteiy poziomy szkolenia:
• standardy interfejsu,
• standardy kompatybilności,
• standardy jakości składu,
• standardy projektowania edukacyjnego"'.

eCC jest chyba najbardziej znanym standardem, niestety skorzystanie 
z niego wymaga poniesienia kosztów. Ale być może niektóre biblioteki skuszą 
się na uzyskanie certyfikatu?

SEA

Oprócz komercyjnego zagranicznego rozwiązania możemy posłużyć się 
bezpłatnym rodzimym narzędziem, pozwalającym spojrzeć na jakość stwo
rzonego przez nas kursu. Stowarzyszenie E-leamingu Akademickiego 
(SEA) udostępnia kwestionariusz, zawierający kryteria oceny kursu inteme- 
towego wraz z przygotowanym elektronicznym fomiularzem. Kryteria mają 
posłużyć identyfikacji elementów decydujących o jakości kursu online. 
Przedmiotem oceny jest w tym przypadku tylko i wyłącznie pojedynczy kurs 
intemetowy. Nie ocenia się formy mieszanej (blended leaming) ani szkoleń 
składających się z większej ilości kursów. Kryteria obejmują4 aspekty: or
ganizację, opracowanie, prowadzenie oraz ewaluację kursu'’̂  W każdym 
obszarze ocena dokonywana jest w aspekcie technicznym, dydaktycznym 
i dostępności"*̂ .

Powszecłme i nieodpłatnie dostępne kryteria, w zamierzeniach Stowa
rzyszenia, mają służyć osobom i instytucjom (głównie w szkolnictwie wy
ższym) do samooceny kursów' intemetowych. Tym, którzy dopiero planują 
wdrożenie e-leamingu, mogą wskazywać na kluczowe elementy, decydują
ce o jakości kształcenia. Zakłada się, że spełnienie wytycznych powinno 
zapewnić realizację postawionych celów dydaktycznych. Kjyteria są pew
nego rodzaju standardami, zgodnie z którymi ewaluujemy konkretne pî zed-

“• Tamże, s. 244.
Kursolandia.pl. Tryb dostępu; <http://\v\\av.kursolandia.pl/e-leaming/ocena-jako- 

sci-kurso\v-interneto\vych.html>.
W. Zieliński: Ocena jakości kursów online. K iyleria Stowarzyszenia E-learningii 

Akademickiego, [dokument elektroniczny] [dostęp 10.10. 2009]. Tryb dostępu: < http:// 
wvvw.sca.edu.pl/docs/media/w_zielinski_ocenajakosci_kursovv_online.pdf>.

http:///v//av.kursolandia.pl/e-leaming/ocena-jako-%e2%80%a8sci-kurso/v-interneto/vych.html
http:///v//av.kursolandia.pl/e-leaming/ocena-jako-%e2%80%a8sci-kurso/v-interneto/vych.html
http://%e2%80%a8wvvw.sca.edu.pl/docs/media/w_zielinski_ocenajakosci_kursovv_online.pdf
http://%e2%80%a8wvvw.sca.edu.pl/docs/media/w_zielinski_ocenajakosci_kursovv_online.pdf


sięwzięcie. Nie są natomiast, póki co, standardami, według których Stowa
rzyszenie miałoby wydawać zewnętrzną ocenę jakości kursów intemeto- 
wycłi w postaci certyfikatu.

Zawartość kiyteriów jest imponująca -  262 pytania. Z tego względu nie 
będę omawiać poszczególnycti pytań. Odsyłam do samodzielnego opraco
wania. Aby sprawdzić czy kurs spełnia kryteria, należy się zarejestrować na 
stronie http://sea.edu.pl/kiyteria. W formularzu w wyszczególnionych pyta
niach zaznaczamy „Tak” (kryterium spełnione), ,J\'ie” (kiyterium niespełnio
ne) oraz „Nie dotyczy”. Jest również możliwość dodania notatki. Pytania 
dotyczą wielu aspektów projektu, np. rekrutacji na kurs, badania wpływu 
kursu na kształtowanie postaw uczestników, strony technicznej, spełnienia 
oczekiwań kursantów i wielu innych. Utworzenie spójnego i całościowego 
zestawu kryteriów wskaże kluczowe obszary mające wpływ na jakość 
kształcenia. Formularz nie jest przesyłany, ani inteфretowany przez SEA. 
Jest swego rodzaju samooceną, która ma posłużyć lepszemu zrozumieniu 
jakości kursu i uświadomieniu sobie, na co zwrócić uwagę przy jego tworze
niu.

Przy sprawdzaniu jakości szkolenia warto zajrzeć do podręcznika pt. 
Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia 
zająć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie"̂ .̂ Szkoła, 
w której nauczanie na odległość działa z powodzeniem od kilku lat, podjęła 
próbę standaryzacji tworzenia własnych kursów e-leamingowych. Podręcz
nik jest zbiorem podstawowych wskazówek dotyczących zasad projektowa
nia treści kursóŵ .̂

Polski Uniwersytet Wirtuabiy, na podstawie standardów eCC, wypraco
wał swój sposób oceny kursów przez uczniów, wskazujący na konkretne 
punkty świadczące o jakości kursu e-leamingowego. Dostępny na stronie 
Uniwersytetu „Kwestionariusz weryfikacji kursów zdalnego nauczania”'̂  ̂
dzieli ankietę na kryteria praktyczne, techniczne i metodyczne. Opisy przy 
kryteriach interpretowane sąjako kategoryczne wymagania dla szkolenia:

Szkoła Główna Handlowa. Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz 
prowadzenia zajęć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tryb dostępu: 
<http://www.cren.pl/standardy_crensgh_0405.pdf>.

M. Zając; E-learning..., dz. cyt.
A. K. Stanisławska (oprać.): Kwestionariusz weryfikacji kursów zdalnego naucza

nia,. [dokument elektroniczny] [dostęp 28.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.puw.pl/ 
downloads/docs/3_standardy_ewaluacja/l_ecc/kwestionariusz_ecc_\\7niki.pdf>.

http://sea.edu.pl/kiyteria
http://www.cren.pl/standardy_crensgh_0405.pdf
http://www.puw.pl/%e2%80%a8downloads/docs/3_standardy_ewaluacja/l_ecc/kwestionariusz_ecc_//7niki.pdf
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Kiyteria praktyczne odnoszą się do takich zagadnień jak:
• nawigacja -  dobrze zbudowany interfejs niewymagający wskazówek dla 

użytkownika,
• lokalizacja-wszystkie strony posiadajątytuł; menu, mapa i inne znaczniki 

lokalizacji podczas kursu są łatwo dostępne,
• odpowiedź zwrotna -  zawsze obecna i otrzymywana poprzez zmiany 

ekranu (np. kliknięcie uwalnia efekt wciskania klawisza albo zmianę jego 
koloru), widoczne są zmiany kolory użytych linków, obecny jest sygnał 
dźwiękowy rozpoczęcia akcji, ikony ujawniająukrytątreść,

• odnośniki -  są zawsze efektywne (nie ziywająsię),
• etykiety odnośników oraz ich opisy sąprzejrzyste i precyzyjne,
• pomoc -  spis pomocy jest dokładny, kompletny, użyteczny i dostępny. Za

łożono, że pomoc może nie być konieczna jeśli kurs zbudowany jest 
w sposób intuicyjny,

• czytelność publikowanego tekstu -  tekst odróżnia się od tła, czcionka jest 
dostatecznie duża i wyraźna, długość linii nie jest większa niż 64 znaki, tekst 
jest czytelny dla większości uczniów,

• jakoś publikowanego tekstu jest bez zarzutu, tekst pozbawiony błędów sty
listycznych, gramatycznych, topograficznych czy błędów związanych 
z formatowaniem.

Kiyteria tecłmiczne, czyli:
• wymogi techniczne — oprogramowanie kursu odpowiada wymaganiom 

sprzętowym, licencyjnym oraz programowym,
• instalacja oprogramowania z CD-ROM, DVD, -  jest samoinsta-

lująca się,
•  deinstalacja oprogramowania z CD-ROM, DVD, WBT -  oprogramowa

nie musi się odinstalować, gdy użytkownik podąża za wskazówkami wi
docznymi na ekranie,

• niezawodność oprogramowania -  działanie oprogramowania bez zakłó
ceń,

• reakcja systemu-użytkownik jest ostrzegany ile czasu zajmuje transmisja 
danych oraz jaka jest wielkość danych, reakcja systemu występuje nie 
później niż w ok. 4 sekundy.

WBT (Web Based Training) - szkolenia internetowe w oparciu o technologie multi
medialne z wykorzystaniem wideo, testów, transmisji głosu, grafiki, zdjęć, animacji oraz 
kompleksowych i interaktywnych symulacji (źródło; http://www.hrk.pl/slowniki/Term/ 
?artykul= 1886&sort=4&title=web,based,training).

http://www.hrk.pl/slowniki/Term/


• wyjście do CD-ROM, DVD, WBT-przycisk/ikona opuszczenia kursu 
powinny być obecne cały czas na ekranie lub oddalone maksymalnie
0 1-2 kliknięcia.

Kryteria metodyczne, np.;
• komunikaty dotyczące celów nauczania są obecne i umieszczone w głów

nych modułacłi kursu,
•  cele wymagające zastosowania zdobytej wiedzy -  cele wymagająod od

biorców stosowania nabytej wiedzy w kontekście znanych mu problemów, 
zadań czy sytuacji, w pracy lub życiu prywatnym,

• techniki skupienia uwagi i utrzymania zainteresowania -  instrukcje zawar
te w kursie obejmujątechniki przyrostu uwagi i podtrzymania zaintereso
wania kursanta,

• strategie podtrzymywania motywacji -  kurs posiada strategię angażowa
nia użytkowników i podtrzymywania motywacji w trakcie całego szkolenia, 
strategia powinna angażować oraz wpływać na podwyższanie zadowole
nia kursantów z przejścia kolejnych rozdziałów kursu. W tym przypadku 
należy mieć na uwadze, że strategie mogąrozpraszać kursanta i nie wpły
wać sprzyjająco na jego proces uczenia się,

• tecłmiki wydobywania istotnej wiedzy -  instrukcje szkolenia muszą zawie
rać techniki wydobywania ważnych treści lub dostarczać podstawowej 
wiedzy do kontynuowania nauki,

•  przykłady i przeprowadzanie demonstracji -  treść kursu musi zawierać 
zróżnicowane kontekstowo przykłady dla przedstawionej wiedzy,

•  ilustrowanie i wyjaśnianie treści nauczania-przykłady i demonstracje muszą 
przede wszystkim odzwierciedlać prezentowaną wiedzę i jąwyjaśniać,

•  dostarczanie praktycznego zastosowania treści nauczania -  aplikacje są 
praktyczne i zawsze skorelowane z celami nauczania lub celami zastoso
wania wiedzy,

•  nauczanie bezpośrednio związane z dotychczasową wiedzą- użytkownik 
dostaje praktyczne narzędzia, symulacje, przykłady, aplikacje, które będzie 
mógł z powodzeniem zastosować w reahiym życiu,

• nauczanie odległe powiązane z dotychczasową wiedzą- aplikacje prak
tyczne powinny używać zróżnicowanych sekwencji ćwiczeń, zagadnień
1 sytuacji, tak, by przygotować użytkowników do wykorzystania wiedzy 
w nowych okohcznościach,

• możliwość integrowania wiedzy -  stosowane są techniki integrujące i syn
tetyzujące treści dydaktyczne.



• dostarczanie odpowiedzi zwrotnej -  uczestnicy otrzymują informacje 
zwrotne o swoich wynikach w ćwiczeniach praktycznych,

• prosto powiązana odpowiedź zwrotna -  odpowiedź zwrotna to informacja, 
którą dostaje uczestnik jeśli popełni błąd lub udzieli nieprawidłowej odpo
wiedzi. Powinny one wyjaśniać jak ponownie wykonać zadanie, a jeśli 
uczestnik szkolenia będzie wielokrotnie popełniał błąd, powinien dowie
dzieć się jaka jest prawidłowa odpowiedź oraz jeśli tego wymaga pytanie, 
otrzymać wyjaśnienie. Ten obszar kursu pokazuje jego twórcom z czym 
nie radzą sobie uczestnicy. Powody tego mogąbyć różne, ale warto przyj
rzeć się konstrukcji treści, czy na pewno jest zrozumiała,

• odlegle powiązana odpowiedź zwrotna -  odpowiedź zwrotna jest dostar
czana wtedy, gdy uczestnicy nie odnoszą sukcesu albo są niepewni swo
ich rozwiązań, albo gdy wielokrotnie podejmują się próby rozwiązań. 
Wtedy uczestnik powinien otrzymać pomoc w odnalezieniu rozwiązania, 
rozwiązanie lub poprawną odpowiedź. Konstrukcja kursu zazwyczaj 
umożliwia ocenę i poprawę popełnionych błędów,

• oferowanie pomocy instruktażowej -  uczestnicy mogą korzystać ze zmie
niającej się i zmniejszającej się (w miarę postępu w nauce), w zależności 
od kontekstu, pomocy w trakcie kursu,

• ocena wiedzy -  kurs posiada rzetelny system oceny postępów w nauce,
• wykorzystanie mediów-kurs wykorzystuje media do zwiększenia wydaj

ności nauczania, ale dostosowuje je do tematyki szkolenia,
• unikanie poznawczego obciążenia -  stosowane są efektywne strategie 

zarządzania i oceny ilości przekazywanych treści, czyli unikane jest po
znawcze obciążenie dużą ilością wiedzy niż można by jąprzyswoić w da
nym czasie'̂ .̂

Ocena tych obszarów dostarczy wiedzy, co należy ulepszyć, aby użyt
kownicy kursu czuli się bardziej komfortowo podczas nauki.

Modele ewaluacji

W Polsce do tradycyjnych szkoleń często wykorzystuje się model ewa
luacji Donalda L. Kirkpatricka"*’, uznany zajedno z najskuteczniejszych na-

A. Chmielewski: Ktyteria techniczne i praktyczne kursu [dokument elektroniczny] 
[dostęp 28.09. 2009]. Tryb dostępu; <http://www.puw.pl/downloads/docs/3_standar- 
dy_evvaluacja/l_ecc/wskazowki_ecc.pdf>.

D. L. Kirkpatrick: Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: ЕМКА, 2004.

http://www.puw.pl/downloads/docs/3_standar-%e2%80%a8dy_evvaluacja/l_ecc/wskazowki_ecc.pdf
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rzędzi przygotowania i oceny efektywności szkolenia. Jednak do e-leamingu 
stosuje się go z pewnymi uwagami zaczeфniętymi z wybranych elementów 
sześciopoziomowego modelu Brinkerhoffa.

Model Kirkpatricka koncentruje się na czterech poziomach ewaluacji. 
Każdy z tych poziomów ma swoją specyfikę, kryteria i metody oceny.

Na poziomie pierwszym bada się przede wszystkim poziom reakcji 
uczestnika na temat szkolenia, czyli jak uczestnicy (również przed szkole
niem) są nastawieni do zmiany, do nauki, aktywnego uczestnictwa, której 
oczekuje od nich kierownik czy organizacja. Pozytywna reakcja wprawdzie 
nie warunkuje właściwego przyswajania wiedzy, jednakże reakcja negatyw
na prawie zawsze wiąże się z pogorszeniem tego procesu. Bada się zado
wolenie uczestnika, ponieważ jest ono warunkiem zbudowania odpowiedniej 
motywacji do uczenia się. Taka reakcja na szkolenie rozumiana jest jako cały 
proces. Nie zawsze jest to badanie jednorazowe na zakończenie szkolenia, 
może być przeprowadzane w trakcie projektu np. po każdym module. 
Uczestnicy mogą oceniać każdy moduł szkolenia, pojedyncze treści czy ko
mentarze innych osób, jeśli odczują taką chęć, mogą też ocenić materiały, 
szkolenie, trenerów, organizację kursu. Odczucia uczestników sąniezwykle 
istotne dla efektywności szkolenia, ponieważ przyswojenie nowej wiedzy 
i umiejętności oraz zmiana zachowania w przyszłości w miejscu pracy ma 
szanse tylko wtedy, jeżeli mająoni pozytywne wrażenia po kursie. Pytanie 
o opinię uczestników daje im samym informację, że organizatorzy troszczą 
się o ich sprawy. Najczęściej na tym etapie stosuje się ankiety. Aby uzyskać 
szczere odpowiedzi ewaluacja powinna być anonimowa. Dziś samo stoso
wanie oceny poszkoleniowej w postaci ankiety nie jest już wystarczające. 
Powodem jest duży stopień subiektywizmu respondenta oraz jego indywidu
alne preferencje.

Poziom drugi to badanie zmiany w zakresie poziomu wiedzy kursanta. 
Ocenia się wiedzę merytoryczną albo inne umiejętności nabyte podczas za
jęć. Najpowszechniejsząpraktykąjest stosowanie elektronicznych testów 
wiedzy i ćwiczeń. Dobrąpraktykąjest przeprowadzenie „pretestu”, który 
bada stan wyjściowy. Po szkoleniu przeprowadza się test sprawdzający 
nabytą wiedzę, czyh stan osiągnięty. Porównanie wyników pokaże zarys 
przyrostu wiedzy. Nie wszyscy są skłonni wprowadzać taką metodę. Czę
ściej zdarza się to w projektach finansowanych np. z Europejskiego Fundu
szu Społecznego, gdzie ewaluacja i wykazanie rezultatów szkolenia są wy
magane.



Poziom trzeci odnosi się do poziomu zachowania. W tym przypadku 
wybór metody oceniającej, czy nastąpiła zmiana zachowania, może być róż
na. Stosuje się m.in. wywiady i obserwację w miejscu pracy. Elektroniczne 
badanie jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Z pewnością technologia uła
twia gromadzenie i analizę danych. Ważna na tym etapie jest opinia bezpo
średnich przełożonych oraz najbliższych współpracowników uczestnika 
szkolenia, którzy mogą analizować zmiany w zachowaniu korzystając ze 
sprzężenia systemów informacyjnych organizacji. Aby dokonać ewaluacji 
należy, tak jak w przypadku sprawdzania wiedzy, ocenić zachowania pra
cowników przed szkoleniem i jakiś czas po szkoleniu i oba wyniki zestawić̂ ®.

Poziom czwarty i ostatni dotyczy rezultatów dla organizacji, czyli skut
ków zmiany zachowania kursantów dla firmy. Istotna jest przede wszystkim 
ocena długofalowych rezultatów przeprowadzonego projektu szkoleniowe
go. Jest to najtrudniejsze do pomiaru w modelu Kirkpatricka nie tylko w ra
mach e-leamingu, ale przy każdym typie szkoleń. W przypadku szkoleń 
otwartych, na które uczestnicy sami się zapisująi nie organizuje go dla nich 
pracodawca, jest to wręcz niemożliwe. W e-leamingu, badanie na tym po
ziomie ma te same ograniczenia jak w poprzednim punkcie. Do anahzy wy
korzystuje się analizę statystyczną „twardych” zmiennych, np. poprawę ja
kości, zmniejszenie liczby błędów przy wprowadzaniu informacji do bazy 
danych, zmniejszenie rotacji pracowników w dziale '̂. Badanie korzyści, ja
kie przynosi szkolenie w przypadku przeszkolenia bibliotekarzy z obsługi 
klienta czy komunikacji inteфersonalnej, może być analizowane np. na pod
stawie Uczby skarg, zadowolenia z obsługi w czytelni i wypożyczalni, pozy
skania nowych czytelników, poprawy relacji inteфersonalnych między pra
cownikami czy między pracownikami a czytelnikami, ograniczenia absencji, 
wyższej satysfakcji z pracy, poziomu zaspokojenia różnych grup interesów 
np. osób starszych, wzrostu poziomu wzajemnego zaufania czy spra\\'ności 
przepływu informacji.

Od jakiegoś czasu trendem na rynku jest usługa tzw. „tajemniczy klienf’. 
Raporty z badań tajemniczego klienta przed i po szkoleniu pozwoliłyby na 
obiektywną ocenę efektywności szkolenia po odbytych warsztatach. Wszel
kie dane przekazane do analizy dadzą szeroki obraz sytuacji.

Punkty pomiaru jakości poszczególnych poziomów w projekcie szkoleniowym  
zob. M. Hyla: Przewodnik po e-learningu.... dz. cyt., s. 265.

Szkoła Trenerów..., dz. cyt., s. 122-123.



Każdy kolejny poziom w modelu Kirkpatricka jest trudniejszy w ocenie, 
ale jednocześnie bardziej wartościowy poznawczo. Ewaluacja powinna za
wsze zaczynać się od poziomu pierwszego i dopiero, kiedy czas i budżet na 
to pozwolą, przechodzić kolejno do drugiego i następnych etapów. Wyniki 
ewaluacji konkretnego etapu służąjako baza dla badań na wyższym pozio
mie. Badając dwa pierwsze poziomy tak na prawdę wskazujemy nasze 
wydatki, nie pokazując spełnienia żadnych zakładanych korzyści. Dopiero 
czwarty poziom wskazuje poprawę wyników działania organizacji wskutek 
szkoleń.

Model Kirkpatricka jest wprawdzie uznany za najlepszy do ewaluacji 
projektów szkoleniowych, ale wymaga uzupełnienia o model stworzony 
przez Jacka J. Philipsâ .̂ Traktuje się go jako nadbudowę lub rozwinięcie 
czwartego poziomu modelu Kirkpatricka. Często jest nazywany piątym 
poziomem oceny efektywności szkolenia. Philips podszedł do projektów 
szkoleniowych jako do narzędzi usprawniających procesy biznesowe w or
ganizacji. Rozwinął model Kirkpatricka i stworzył dodatkowy poziom oceny 
(poziom V), do którego przeniósł analizy zwrotu inwestycji: W ramach reali
zacji modeluj. J. Philipsa wyliczane są dwa podstawowe wskaźniki; ROI 
(Return on Investment) i BCR (Benefits/Costs Ratio), które pozwalająod- 
powiedzieć na pytanie dotyczące tego, ile firma zyska pieniędzy w stosunku 
do nakładów, które poniosła na sfinansowanie danego projektu szkoleniowe
go bądź innego projektu z obszaru zarządzania personelem̂ .̂

Mierzenie efektywności szkolenia w szerokim zakresie jest kosztowne. 
Ogólnie przyjmuje się, że na ewaluację powinniśmy przeznaczyć od 5 do 
10% ogółu środków projektu. Niewątpliwie jest to bariera. Ważna jest rów
nież odpowiedź na pytanie, czy środki konieczne do przeprowadzenia ewa- 
luacji nie będąniewspółmiemie wysokie do przewidywanych rezultatów. 
Z drugiej strony ewaluacja ułatwia podjęcie decyzj i czy kontynuowanie szko
leń jest zasadne, czy raczej powinno zostać przerwane. Z pewnością ocena 
efektywności projektów według metodologii Philipsa, Kirkpatricka czy in
nych komercyjnych standardów wymaga pewnych nakładów finansowych. 
Jest oprócz tego procesem długoterminowym, czasochłonnym. Z tego

J. J. Philips: Return on Investment in Training and Performance Improvement Pro
grams. Amsterdam; Boston: Butterworth-Heinemann, 2003.

M. Nowacka-Sahin: Return on Investment (ROI). [dokument elektroniczny] [dostęp
26.09.2009]. Tryb dostępu: <http://www.nf.pl/Artykul/6677/Return-on-investment-roi/ 
efekty wnosc-szkolen-roi-szkolenia-zwrot-z-inwestycji>.

http://www.nf.pl/Artykul/6677/Return-on-investment-roi/%e2%80%a8efekty%20wnosc-szkolen-roi-szkolenia-zwrot-z-inwestycji
http://www.nf.pl/Artykul/6677/Return-on-investment-roi/%e2%80%a8efekty%20wnosc-szkolen-roi-szkolenia-zwrot-z-inwestycji


względu nie poleca się jej stosowania do wszystkich projektów szkolenio
wych, lecz do tych przedsięwzięć, które dotycząnajważniejszych celów or
ganizacji, i same w sobie są długoterminowe i najbardziej kosztownê '*.

Warto pokusić się o ocenę kursu na tzw. poziomie zerowym. Analizuje 
się wtedy wiele testów wiedzy osób szkolonych. Pozwala to na wychwyce
nie powtarzających się błędnych odpowiedzi w konkretnych pytaniach. Ta
kie porównanie daje obraz, nad którymi treściami kursu należy popracować. 
Z kolei jeśli w preteście będzie zbyt dużo poprawnych odpowiedzi, oznaczać 
może, że szkolenie nie jest potrzebne albo, że pytania sązbyt proste. Skut
kiem może być ostudzenie motywacji uczestnika do naukî ^

Cykl Deminga

Jednym z rozwiązań stosowanych w ewaluacji jest objęcie kursu 
Cyklem Deminga. Opisuje on wprawdzie model działania nastawionego na 
jakość w organizacji, jednakjest on tak uniwersalny, że możemy go zastoso
wać w ewaluacji projektu e-leamingowego. Cykl Deminga to cztery nastę
pujące po sobie etapy:

1. Plan (zaplanuj) -  zaplanuj metodę, lepszy sposób działania, np. nowy 
sposób przedstawiania wiedzy na ekranie.

2. Do (zrób, wykonaj) -  zrealizuj plan na próbę, według wcześniejszych 
ustaleń, czyli wprowadź pomysł prezentowania treści w ramy kursu.

3. Check (sprawdź) -  zbadaj, czy w porównaniu z poprzednimi, nowy 
sposób rzeczywiście przynosi lepsze rezultaty.

4. Act (zastosuj) -jeśli nowa metoda spebiła nasze oczekiwania, to za
stosuj jąi uznaj za normę (obowiązuj ącąprocedurę), zestandaryzuj i spraw
dzaj jej stosowanie.

Cykl ilustruje podejście procesowe i nieustanne doskonalenie kursu e- 
leamingowego w oparciu o pozyskane informacje. Ważne jest to, że możemy 
zacząć pracę od dowolnego etapu cyklu, np. rozpocząć od etapu Check 
(sprawdź), a potem kolejno stosować następujące po sobie etapy, czyli Act, 
Plan itd. tworząc tzw. spiralę wzrostu, jako wspomniane wcześniej nieustan
ne doskonalenie^̂ .

^ Tamże.
M. Hyla: Przewodnik p o  e-learningu..., dz. cyt., s. 262. 
Szkoła Trenerów..., dz. cyt., s. 124.



Istnieje wiele standardów, wiele modeli pedagogicznych tworzenia kur
sów na odległość, które majązapewnić jakość. Ale sama jakość nie jest pro
sta do osiągnięcia. Kurs może spełniać np. standardy SCORM, ale treściowo 
i merytorycznie być bezużyteczny, a co za tym idzie, może nie być dobrej 
jakości. Kursy powinny być dostosowane także do treści szkoleniowej. Dla 
szkolenia z obsługi katalogu komputerowego w wypożyczalni świetnie 
sprawdzi się np. screencast, z kolei dla szkolenia ze sporządzania przypisów -  
formy bardziej statyczne wraz ćwiczeniami wykonywanymi na bieżąco. Nie 
ma tu gotowycli rozwiązań czy wzorów, do których możemy podstawić 
materiał szkoleniowy. Jeśli nie jesteśmy przekonani, czy idziemy właściwą 
drogą, najlepszym sposobem będzie wykonanie ewaluacji i zbadanie, czy 
metody dydaktyczne, które wybraliśmy do przekazania wiedzy, sąkorzystne 
dla naszych użytkowników.

Dobrze jeśli uświadomimy sobie, że w kursach e-leamingowych nastą
piło przesunięcie paradygmatu z „nauczania” (teaching) na „uczenie się” 
(learning), wymuszające takie konstruowanie materiałów dydaktycznych, 
aby użytkownik sam zdobywał wiedzę i sam wyciągał wnioski. Ale efektyw
ność szkolenia nie zależy jedynie od tego, że użytkownik będzie zdobywał 
wiedzę. Wpływa na to wiele czynników, nie tylko technicznych czy meryto
rycznych, ale i zewnętrznych, takich jak wsparcie uczestnika ze strony pra
codawcy, jego wewnętrzna motywacja zobrazowana w pierwszym poziomie 
Kirkpatricka i wiele innych. Możemy zrobić najlepszy kurs, ale jeśli na kurs 
skierowana zostanie przez swojego kierownika osoba, której ten temat zupeł
nie nie interesuje, to przy zapewnieniu najlepszych warunków i spełnieniu 
standardów kursu, efektywność nauki nie będzie najwyższâ .̂

Przyjmuje się, że standardy ewaluacji mająposłużyć za punkt odniesie
nia przy projektowaniu wysokiej jakości szkoleń, szczególnie w nauczaniu na 
odległość, do którego jeszcze nie wszyscy zdołali się przekonać. Wciąż pa
nuje opinia, że efektywność kursów tradycyjnych jest lepsza. Na zakończe
nie przytoczę badania porównawcze obu metod, które przeprowadzono 
w 2000 r. w Portland State Univeristy. Jedna grupa osób szkoliła się przez bi- 
temet, a druga w sposób tradycyjny. Obie grupy podczas szkolenia pt. „Ko
munikacja w biznesie” miały przekazywane te same treści, zaliczały te same 
testy, robiły te same zadania. Przedmiotem oceny były uzyskane stopnie

M. Hyla; E-łearning - szkolenia na styku przeszłości i prz\’szłości. [dokument elek
troniczny] [dostęp 17.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l, 
95288,6864688,E_learning___ szkolenia_na_styku_przeszlosci_i_przyszlosci.html>.

http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l,%e2%80%a895288,6864688,E_learning%09szkolenia_na_styku_przeszlosci_i_przyszlosci.html
http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l,%e2%80%a895288,6864688,E_learning%09szkolenia_na_styku_przeszlosci_i_przyszlosci.html


w trakcie kursu i na zakończenie, jakość wykonywanych zadań, referatów, 
a także wyniki końcowe. Badanie nie wykazało znaczących różnic pomiędzy 
grupami, ale ciekawsze były wyniki dotyczące poziomu satysfakcji studen
tów ze szkolenia. Studenci lepiej ocenili tradycyjne metody^  ̂Może zatem 
warto rozważyć korzystanie z metody mieszanej, czyli blended learning? 
Będzie wilk syty i owca cała.

M. Ryl-Zaleska: Metody oceny efektywności kształcenia online, [dokument elektro
niczny]. Tryb dostępu: <http://www.e-edukacja.com.pl/_referaty/9_e-edukacja.pdf>.

http://www.e-edukacja.com.pl/_referaty/9_e-edukacja.pdf


w-'

«

I



г  г

CZĘSC II

E-LEARNING 
W KSZTAŁCENIU 
I DOSKONALENIU 
BIBLIOTEKARZY



Barbara Kamińska-Czubała

POTRZEBY ZDALNEGO NAUCZANIA 
BffiLIOTEKARZY W PEItóPEKTYWIE 

DE-KONSTRUKCЛ BIBLIOTEK

Zastosowanie e-leamingu w procesie zmian, jakie muszą dokonać się 
w bibliotekach, aby mogły one utrzymać swojąpozycję na lynku infomiacyj- 
nym, jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla bibliotekarzy. Bibliotekarze 
występująbowiem w dwóch trudnych rolach: uczestników kursów online 
oraz nauczycieli zdalnego nauczania, którzy umiejętnie wykorzystująnowe 
formy przekazu informacji w elektronicznym środowisku. Stworzenie sku
tecznego kursu online nie polega tylko na stosowaniu prostych zasad meto
dyki nauczania, czego przykładem sąporażki wytrawnych, akademickich 
dydaktyków. Okazuje się bowiem, że uczenie się i nauczanie w wirtualnym 
środowisku odbiega od standardowych nawyków i umiejętności zdobywa
nych w trakcie akademickiego kształcenia. Dowodzą tego rozważania 
o metodyce nauczania na odległość, będące przedmiotem wielu publikacji*. 
Dlaczego więc środowisko bibliotekarzy nie miałoby skorzystać z tych do
świadczeń i dostosować nowe technologie nauczania i uczenia się do po
trzeb polskich bibliotek. Za wyborem tej metody przemawia możliwość osią
gania pożądanych efektów szybko i na dużą społeczną skalę, czego nie 
zapewniajątradycyjne formy szkolenia.

Różne formy dokształcania bibliotekarzy nie spełniają pokładanych 
w nich nadziei z kilku względów. Jednąz nich jest bariera finansowa i czas, 
jaki pracownik może poświęcić na zdobywanie nowych umiejętności. Zwy
kle decyduje się on na dokształcanie w sytuacji, gdy ma nadzieję na awans

' M. Zając: Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, .,e-mentor’, 2004, nr 4 (6), 
s. 10 -12; E Lubina: Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, „e-mentor”, 2004, 
nr 4 (6), s. 59-62; E. Lubina: Rola emocji w procesie kształcenia na odległość, „e-mentor", 
2005, nr 3 (10), s. 22-25; R. R. Gajewski: O stylach uczenia się i l-edukacji, ,,e-mentor’, 
2005, nr 4 (11) s. 28-35; E. Lubina: Ewolucja języka edukacji zdalnej, „e-mentor", 2005, 
nr 4 (11), s. 36-39; A. Oklińska: E-moderowanie kluczem do sukcesu -  5-etapowy model 
kształcenia GillySolmon, „e-mentor”, 2009, nr 3 (30), s. 48-54.



lub pojawia się zagrożenie utraty pracy. Dokształcanie polega więc na zdo
byciu poświadczenia o ukończeniu kursu, co jednak zazwyczaj nie ma związ
ku ze stosowaniem zdobytych umiejętności i nowej wiedzy w praktyce. 
Dzieje się tak dlatego, że nowe umiejętności nie służą konserwacji starych 
struktur-wręcz przeciwnie, nie pasują do nich i rozbijająje. Gdy trzeba 
przebudować model współczesnej biblioteki szkolnej, publicznej czy akade
mickiej ze względu na technologiczną rewolucję przebiegającą wewnątrz 
i na zewnątrz biblioteki, nie wystarczy zakupienie sprzętu komputerowego. 
Pamiętajmy, że ułatwienie dostępu do informacji poprzez elektroniczne kata
logi, pełnotekstowe bazy danych, digitalizację źródeł drukowanych, zmienia 
zasadniczo sytuację bibliotek. Użytkownicy uważająte udogodnienia za rze
czy oczywiste i oczekujądalszego rozszerzenia usług informacyjnych (nie 
tylko w zakresie dostępu do źródeł online) i dydaktycznych. Oczekująno- 
wych, atrakcyjnych propozycj i, a te oczekiwania wymagająod bibliotekarzy 
innowacyjności i szybkiego wprowadzania w życie nowych pomysłów.

Te pomysły na szczęście pojawiająsię w wielu środowiskach bibliotekar
skich, brakuje tylko systemu, który pozwoliłby ich liderom szybko i skutecznie 
dzielić się wiedząoraz doświadczeniem, a bibliotekarzom szybko, bezpłatnie 
wykorzystywać te wskazówki w praktyce, uzyskując za wdrożenia nagrody 
i awanse.

Rozważmy, czy takim systemem mógłby być Bank e-kursów dla bi
bliotekarzy-otwarte repozytorium najlepszych praktyk posadowione na 
platformie e-leamingowej, miejsce współpracy profesjonalistów- bibliote- 
kat:zy, nauczycieli akademickich z ośrodków kształcenia bibliotekarzy i stu
dentów oraz metodyków e-leamingu. Jak stworzyć taki system kształcenia, 
by wszystkim „opłacało się” działać, system funkcjonujący tak, aby na „wyj
ściu” uzyskiwać oczekiwane rezultaty, czyli przekształcenie bibliotek w „or
ganizacje uczące się”- -  w instytucje odpowiadające potrzebom użytkow
ników XXI w.?

Skonstruowanie motywacyjno-organizacyjnego systemu, jakim mógłby 
być Bank e-kursów, wymaga spełnienia (jednocześnie) kilku warunków: 
przekonania środowiska o celowości podjęcia wysiłku utworzenia takiej

 ̂E. Głowacka: Koncepcja biblioteki jako uczącej się organizacji. ,.Zagadnienia Infor
macji Naukowej”, 1999, nr 2, s. 83: B. Jaskowska: Koncepcja biblioteki uczącej się odpo
wiedzią na dylemat: Stare czy nowe, [dokument elektroniczny] [dostęp: 20.09.2009]. Tryb 
dostępu; <http://www.univ.rzeszow.pl/biblioteka/relacja/ref/jaskowska.pdf>; J. Penc: Mo
del uczącej się organizacji. ,.Przegląd Organizacji”, 2004 nr 3, s. 11.

http://www.univ.rzeszow.pl/biblioteka/relacja/ref/jaskowska.pdf


struktury organizacyjnej (po co?), sprecyzowania zadań (co robić? -  czego 
uczyć zdalnie?), wyboru sposobów ich realizacji (jak?), uruchomienia syste
mu zachęt -  gratyfikacji (kto? za co?), stworzenia stabilnej struktury organi
zacyjnej, nadającej kształt i kierunek podejmowanym wysiłkom (kto? gdzie? 
za co?). Tak często obserwowane w polskiej rzeczywistości „obumieranie” 
wielu pożytecznych inicjatyw skłania do refleksji, że piętąAchillesowąwielu 
działań społecznych jest brak umiejętności trafnej odpowiedzi na trzy ostat
nie pytania. Mam nadzieję, że przedstawiona poniżej propozycja będzie ulep
szana i modyfikowana, aż osiągnie postać harmonijnego dopasowania do 
polskiej społecznej rzeczywistości. Nie wyobrażam jednak sobie tego bez 
udziału osób zainteresowanych przyszłościąpolskich bibliotek, dlatego za
praszam liderów i pasjonatów w bibliotekach wszelkich typów, decydentów, 
specjalistów od reklamy i e-biznesu, redaktorów profesjonalnych bibliotekar
skich czasopism i serwisów informacyjnych do wspólnego poszukiwania 
odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

E-learning jako narzędzie w przebudowie bibliotek

Każde działanie -  nawet gdy jest to decyzja kliknięcia myszą- poprze
dza refleksja o absolutnej konieczności podjęcia związanego z nim wysiłku. 
Dlatego też na początku należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest ko
nieczne (komu może się opłacać?) podjęcie niewątpliwie trudnego wyzwa
nia, jakim jest zastosowanie e-leamingu w dokształcaniu, przekazywaniu 
najlepszych praktyk, dzieleniu się wiedząi doświadczeniem w sytuacji szansy 
i zagrożenia, jakie stwarzająnowoczesne technologie informacyjne. Spróbu
ję przytoczyć kilka argumentów przemawiających za podjęciem tego wy
zwania i przekształceniem bibliotek w „organizacje (zdalnie) uczące się”.

W ostatnich latach coraz bardziej widoczna staje się nieunikniona dekon- 
strukcja tradycyjnego modelu biblioteki, w którym głównym celem było gro
madzenie dokumentów i zapewnienie dostępu do źródeł informacji. Nowe 
technologie sprawiły, że ksią^ i czasopisma przestały być jedynymi źródłami 
informacji, a biblioteki jedynymi repozytoriami poszukiwanych tekstów. 
W nowej sytuacji biblioteki ustępujączęść zajmowanego wcześniej miejsca 
na rynku informacyjnym mediom elektronicznym. Musząteż zmienić sposób 
myślenia monopolisty na myślenie jednego z wielu graczy na rynku, który 
działa wśród ambitnych, szybkich, pomysłowych konkurentów, zdetermino



wanych, by zająć i rozszerzać obszar oddziaływania. Aby biblioteki wszel
kich typów nie zostały wyeliminowane z lynku informacyjnego, muszą sto
sować ofensywne, aktywne taktyki, by nisza, którąkontrolują nie okazała się 
zbyt wąska do dalszego rozwoju. W przypadku bibliotek szkolnych i pedago
gicznych jest to kwestiąprzetrwania, zaś dla bibliotek naukowych i publicz
nych utrzymania pozycji liczącego się gracza.

Tradycyjny funkcjonalny model biblioteki przypominał linię produkcyjną 
fabryki, gdzie zakupiona książka (dokument) była poddawana „obróbce” 
(opracowaniu) w kolejnych działach. Po wprowadzeniu inwentarzowego 
numeru, sygnatury, po procedurze formalnego i rzeczowego opisu zawarto
ści -poprzez gablotkę prezentującąnowości trafiała do czytelni, magazynu 
lub wypożyczalni. W tym modelu „droga książki”, czyli proces gromadzenia, 
opracowania i udostępniania pochłaniał większość czasu pracy służb biblio
tecznych. W zależności od typu biblioteki i kompetencji bibliotekarzy większą 
lub mniejszą, ale zwykle satelitarną rolę pełniły działy odpowiedzialne za 
szkolenia, informowanie, imprezy dla czytelników (wystawy, spotkania, kon
kursy). W nowym modelu funkcje „zorientowane na użytkownika” uznawa
ne są za priorytetowe. Biblioteki jako instytucje stanowią zintegrowane 
systemy, w których wszystkie części sąpotrzebne do prawidłowego funkcjo
nowania całości, w których można wyodrębnić procesy w największym 
stopniu angażujące czas pracowników i fundusze.

Powoli cyfrowe udostępnianie zasobów staje się ważną, ale tylko jedną 
z wielu funkcji bibliotek. W nowym modelu to czytelnik (klient) jest centrum— 
osiąkrystalizacyjnąsystemu bibliotecznego, a funkcje: dydaktyczna, realizo
wana między innymi za pomocą szkoleń online, funkcja informacyjna, funk
cja integrująca społeczność skupioną wokół biblioteki publicznej, szkolnej czy 
akademickiej orazflinkcja inspirująco-innowacyjna, wysuwająsię na plan 
pierwszy. Sąone realizowane z możliwie najszerszym wykorzystaniem in
formacyjnych technologii oraz zgodnie z oczekiwaniami odbiorców usług 
bibliotecznych. Ekonomiczna analiza systemu bibliotecznego mogłaby przy
nieść interesujące wyniki dotyczące nakładów (finansowych i czasu) pono
szonych na funkcjonowanie poszczególnych elementów w dawnym i współ
czesnym modelu funkcjonalnym biblioteki i wykazać mierzalnymi 
wskaźnikami różnice zachodzące między nimi.

Strategia działania w nowym modelu funkcjonowania bibliotek polega na 
postawieniu na rozwój tych możliwości, których elektroniczne media nie 
posiadają i adaptacji rozwiązań technologicznych, które mogą być w stoso-



Model tradycyjny Model współczesny

Książka Czytelnik Książka Czytelnik
wane W bibliotece. Należy do nich (szybkie) wprowadzanie użytecznych dla 
klientów bibliotek rozwią^ń i usług, takich jak; automatyzacja bibliotecznych 
katalogów, digitalizacja zbiorów, rozbudowa bibliotecznych serwisów infor
macyjnych- stron WWW bibliotek, prowadzenie szkoleń online dla użyt
kowników bibliotek. Nie chodzi wyłącznie o to, aby robić stare rzeczy 
w nowy sposób (katalog kartkowy zastąpić zautomatyzowanym), ale by 
zmienić sposób myślenia o wszystkich funkcjach biblioteki, jej organizacji 
oraz sposobach zarządzania.

Ekonomiczne myślenie staje się niezbędne w zarządzaniu współczesny
mi bibliotekami. Instytucje non-profit nie podlegająbowiem innym prawom, 
sątylko chronione przed szybką weryfikacją(likwidacjąpodmiotów niena- 
dążających za konkurencji, która odbywa się codziennie na rynku towaro
wym. Niestety rozmowy o pieniądzach nie podobająsię idealistom, piękno
duchom, dżentelmenom, którzy uważająwalkę konkurencyjną na lynku za 
zajęcie niesmaczne i płaskie jak bilon i banknot. Dyrektorzy i decydenci- 
celebiyci nie podejmująrozmów o formach zachęty (finansowej) dla tych 
bibliotekarzy, którzy chcąpodjąć trud uczestniczenia w zmianach i nie czują 
się menedżerami działań społecznych-być może uznają że wysiłek organi
zacyjny nie jest proporcjonalny do spodziewanych ,4nedialnych profitów”.

Dlatego bibliotekarze mogą liczyć tylko na siebie i niezawodne informa
cyjne technologie -  w tym wypadku metody e-leamingowe, pozwalające na 
przekazywanie najlepszych praktyk w systemie samopomocowo-motywa- 
cyjnym.

Być może w sytuacji, którą stwarza zmieniający się styl pracy, nauki 
i wypoczynku, konieczne jest zastąpienie tradycyjnego, dostojnego myślenia 
o bibliotece, jako skarbnicy wiedzy („świątyni dumania”, muzeum a nawet 
mauzoleum książki, repozytorium tekstów naukowych czy edukacyjnych), 
myśleniem o bibliotece, jako przestrzeni spotkania z Innym, gdyż „samotność 
w sieci” i obcowanie jedynie z myszką stają się dla „człowieka- istoty spo
łecznej” nie do zniesienia. Czy biblioteka może stać się atrakcyjną alterna
tywą dla chaosu i nadmiaru informacyjnego śmietnika intemetu, należących



do jego demokratycznej natury? Tę nowąperspektywę i szansę rozwoju bi
bliotek pochwycili architekci -  mistrzowie kształtowania przestrzeni dla czy
telników XXI wieku, czujący „ducha czasu” projektanci bibliotek w Kopen
hadze (biblioteka narodowa), Amsterdamie (biblioteka publiczna), Glasgow 
(biblioteka akademicka).

Biblioteka może być miejscem inspirującego „szperania” w przemyśla
nych interdyscyplinarnych i transdyscyplinamych kolekcjach, dobranych nie 
według formalnych czy rzeczowych, lecz estetycznych kryteriów. Tak skon
struowane kolekcje-czytelnie mogłyby być miejscem inspiracji, intelektualnej 
przygody, pojawiania się nowych, innowacyjnych pomysłów w każdej dzie
dzinie.

Biblioteka może być atrakcyjnym miejscem wspólnej pracy, przestrzenią 
nieoczekiwanych spotkań ludzi i tekstów, miejscem bezpośredniego dialogu, 
niepozbawionego emocji (wyrażanej mowąciała); może być miejscem inte
gracji społeczności lokalnej, enklawą dla „wyłączonych” (na przykład bied
nych, starszych, gubiących się w cybeфrzestrzeni), stwarzającą dla nich 
szansę rozwoju. Może być punktem usług infobrokerskich, miejscem dostę
pu do najnowszej literatury w postaci cyfrowej (e-booki, audiobooki, bazy 
pełnotekstowe) i miejscem nabywania kultury informacyjnej, bankiem pro
blemów do rozwiązania.

Biblioteka musi w atrakcyjny sposób obsługiwać czytelników korzysta
jących zjej usług głównie przez „wirtualne wrota”. Przewiduje się, że już 
wkrótce będzie to połowa wszystkich użytkowników bibliotek. Dlatego stra
tegicznie ważnym zadaniem jest prowadzenie atrakcyjnego, często aktuali
zowanego serwisu bibliotecznego zgodnie z zasadami architektury informacji 
(funkcjonalności, użyteczności), dynamiczne zarządzanie treścią(np. z wy
korzystaniem programu Joomla), moderowanie forum czytelników, prowa
dzenie blogu, w którym największą wartość stanowiąkomentarze użytkow
ników. Również formuła często zadawanych pytań ma duże potencjalne 
możliwości w sprawnym serwisie informacyjnym online dla studentów nie
stacjonarnych i korzystających ze zdalnego nauczania.

W nowym modelu biblioteczny serwis informacyjny, to nie tablica ogło
szeń dawniej zamieszczanych w gablotkach, ale miejsce integracji lokalnej 
społeczności skupionej wokół biblioteki. W takim serwisie również czytelnik 
jest najważniejszy i zachęcany do różnych form aktywności: jako komentator 
bibliotecznego blogu, uczestnik forum, recenzent bibliotecznych nowości, 
koneser-ekspert udzielający czytelniczych porad, kolekcjoner prezentujący



swoje zbioiy lub ekscentrycznie dobrane lektury, współtwórca wystaw nie
typowych kolekcji dokumentów.

Aby sprostać takim przeobrażeniom, trzeba do tej wizji przekonać biblio
tekarzy za pomocą e-wykładów, e-kursów zamieszczanych na wspólnej 
platformie typu Moodle lub Blackboard.

Proponowane kursy, jakie mogąznaleźć się w Banku, można podzielić na 
pięć grup: szkolenia poświęcone umiejętnościom prowadzenia bibliotecznego 
serwisu intemetowego, kursy poświęcone metodyce e-leamingu, e-wykłady 
przyczyniające się do ugruntowania przekonania o potrzebie zmiany modelu 
funkcjonowania bibliotek oraz ich misji i wizji, kursy dla użytkowników biblio
tek; kursy wspomagające rozwój nowoczesnych bibliotek. Głównym zada
niem e-wykładów byłoby wskazywanie kierunku zmian i przedstawianie 
przekonujących argumentów, które również warunkująpojawienie się mo
tywacji do podjęcia działań. Natomiast większość e-kursów wyobrażam 
sobie raczej jako krótkie instruktażowe materiały wizualne, a nie kursy sto
sowane w dydaktyce akademickiej.

E-kursy dla e-nauczycieli-bibliotekarzy
Jak szkolić użytkowników biblioteki?
Jak nie przygotowywać kursów online dla użytkowników bibliotek? 
Jak przygotować kurs online dla bibliotekarzy?
Jak opracować, zmontować film instruktażowy, który będzie wykorzy

stywany w szkoleniach?
Jak uczyć młodzież kultury informacyjnej?

E-kursy dla zarządzających zawartością bibliotecznych serwisów 
internetowych

Jaki program wykorzystać do zarządzania treścią w serwisie?
Jak zarządzać treścią na stronach WWW biblioteki?
Czym jest architektura informacji w bibliotecznym serwisie informacyjnym? 
Jak zapewnić funkcjonalność i użyteczność bibliotecznych serwisów? 
Na czym polega kategoryzacja zasobów informacji w serwisie biblio

tecznym?

E-kursy poświęcone utrzymaniu kontaktu z użytkownikiem
Jak uruchomić forum na stronie WWW i jak je moderować?
Jak obsługiwać Często zadawane pytania dotyczące biblioteki i wszel

kich innych dziedzin, aby utrzymać kontakt z młodym, starszym lub niepełno
sprawnym czytelnikiem?



Jak prowadzić blog biblioteczny -  elektroniczne czasopismo, którego 
główną wartością sąkomentarze czytelników?

Jak przygotować inspirującą wystawę wirtualną?
Jak przekazywać porady „co czytać” z udziałem czytelników?

E-kursy wspomagające rozwój bibliotek XXI w.
Jak przeobrazić sztywną, hierarchiczną i przestarzałąstrukturę organiza- 

cyjnąbiblioteki w płynnąorganizację zespołowo-zadaniową?
Jak tworzyć inspirujące czytelnie interdyscyplinarnych doborowych 

kolekcji?
Jak opracować wniosek o środki unijne?
Jak reklamować usługi biblioteczne?
Jak udzielać informacji o regionie?
Jak nie tracić czasu na nudne wystawy biblioteczne?
Jak wykorzystywać w bibliotece wolontariuszy?
Jak zmienić zasady wynagradzania bibliotekarzy?
Jak prowadzić politykę digitalizacji zbiorów?
Jak informować o kulturze regionu?
Jak uruchomić płatny serwis infobrokerski?
Jak skutecznie reklamować działalność informacyjną?

Kursy dla użytkowników bibliotek
Jak uczyć wyszukiwania informacji do zadań akademickich?
Jak streszczać lektury do przeglądu literatury?
Jak przygotować bibliografię załącznikową i przypisy wykorzystując 

katalogi bibliotek?
Jak ewaluować informacje pochodzące z dokumentów elektronicznych?

W poszukiwaniu sprzymierzeńców projektu Banku e-kursów

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: kto jest zainteresowany powsta
niem takiego repozytorium kursów online (dyrektorzy bibliotek? intemauci? 
politycy? instytucje rządowe lub samorządowe?) lub kto jest zainteresowany 
tym, by szkolenia użytkowników bibliotek i informacji były skuteczne i atrak
cyjne (władze uczelni? nauczyciele akademiccy? promotorzy prac dyplomo
wych? studenci?) jest stresujące, ale konieczne, gdyż pozwala na realną 
ocenę sytuacji i podjęcie decyzji o współpracy w urzeczywistnieniu projektu.



Podstawowym warunkiem powodzenia takiej inicjatywy jest chęć dzie
lenia się wiedzą i zmiana postawy bibliotekarzy, z postawy „wiedza daje wła
dzę”, demonstrowanej przez przedstawicieli różnych zawodów (szczególnie 
lekarzy, informatyków, naukowców, biznesmenów), na postawę „cenimy 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem”, a także kultury „obwiniania innych” 
(za wszystko) na kulturę współodpowiedzialności za „firmę”. Zmiana mode
lu myślenia pracowników biblioteki w kierunku „organizacji uczącej się” 
obejmuje wiele obszarów, na przykład zmianę postaw: co ja  z tego będę 
miał; to nie moja działka, jeśli to nie nasz pomysł, to na pewno zły po
mysł, na postawy: co z tego będzie miał kłient?, jak  mogę pomóc?, jak  
wykorzystywać najłepsze pomysły bez względu na pochodzenie?^

Jak szybko będzie przebiegał ten proces w środowisku bibliotekarzy i czy 
zdążądokonać niezbędnych przekształceń -  te pytania na razie musząpozo- 
stać bez odpowiedzi.

Bank kursów online

Bank kursów online dla bibliotekarzy byłby systemem o otwartej struk
turze, w którym nie tylko liderzy i eksperci mogą dzielić się swoimi doświad
czeniami, wiedzą i umiejętnościami w obrębie własnych lub zaproponowa
nych wyżej tematów. Spełnienie podstawowych (określonych regulaminem) 
wymogów formalnych byłoby wystarczającym warunkiem zamieszczenia 
materiałów w banku e-kursów (np. zastosowanie podstawowej struktury 
e-lekcji, zawierającej wprowadzenie, treść zasadniczą podsumowanie, za
danie do wdrożenia (w placówce kursanta), zagadnienia problemowe i przy
datną literaturę)"*. Opracowania poszczególnych tematów mogą się powta
rzać jako alternatywna oferta dla osób preferujących inny styl uczenia czy 
temperament. Udostępniane w banku lekcje mogłyby stać się przedmiotem 
komentarzy i ocen, które byłyby cenną wskazówką dla twórców następnych 
e-lekcji. Taka formuła zapewnić może największe z możliwych dostosowa
nie prezentowanych w Banku materiałów (pod względem merytorycznym 
i formalnym) do oczekiwań użytkowników. Pozytywne komentarze służyły-

 ̂A. Fazlagić: Polska szkoła jako organizacja ucząca się. „e-mentor”, 2005, nr 3 (10), 
s. 42.

M. Dąbrowski: Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zająć, „e- 
mentor”, 2005, nr 3 (10), s. 35.



by budowaniu motywacji i więzi w społeczności skupionej wokół serwisu 
i mogłyby wpływać na popularność w środowisku zawodowym.

Podstawowym sposobem motywowania bibliotekarzy w roli nauczycieli 
zdalnego nauczania byłoby systematyczne nagradzanie najlepszych kursów 
(zbiorów lekcji) lub pojedynczych lekcji -  porad. Proste i demokratyczne 
kiyteria wyłaniania zwycięzców poprzez liczniki odsłon lub plebiscyt smsów, 
przyczynić się mogądo szybkiej popularyzacji Banku. Należy zaznac^ć, że 
nie jest to możliwe przy merytorycznej ocenie dokonywanej przez jury, ze 
względu na zmienne kryteria stosowane przez zespoły ekspertów. Corocz
nie nagrody przyznawane w kilku kategoriach są sprawdzoną strategiąpro- 
pagowania pożądanych zmian. Uzyskanie prestiżowego tytułu e-nauczycie- 
la roku i nagrody (np. weekendowego pobytu w SPA, atrakcyjnych wakacji 
dla 2 osób) może stać się skutecznym narzędziem wzmocnienia w procesie 
motywacjî

Nagradzani powinni być nie tylko twórcy kursów, lecz także kursanci, za 
wdrożenie nowatorskiego rozwiązania w macierzystej bibliotece (każda 
zjednostek dydaktycznych powinna kończyć się pomysłowym zadaniem prak
tycznym). Być może zastosowanie innej formuły dawałoby lepsze rezultaty, 
np. pozytywne ukończenie szkolenia może również oznaczać uzyskanie unika
towego kodu od moderatora. Uzyskanie np. 3 kodów uprawniałoby do otrzy
mania świadectwa i wpisania na listę specjalistów-ekspertów (learning leader) 
publikowaną na stronie WWW Banku e-kursów, Z kolei uzyskanie statusu 
eksperta gwarantowałoby gratyfikację finansowąw macierzystej bibliotece.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu nagradzania jest bardzo ważne, 
gdyż pozwala planować działania potencjalnych współpracowników w dłuż
szej perspektywie, przemyśleć i wypróbować taktykę uzyskania nagrody. 
Potwierdzająto prestiżowe, systematyczne konkursy typu Awardŝ  organi-

Zgodnie z ustaleniami psychologów motywacji motywacjajest iloczynem potrzeby 
(P), wzmocnienia (W) i prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu (Ps) M= P * W * Ps, 
więc brak jednego z tych elementów powoduje brak motywacji i zaniechanie działania Zob. 
J. Reykowski: Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa 1979.

® „Library Journal” Teaching Award, sponsorowany przez ProQuest; Librarian o f the 
Year ($5, ООО). The Political Winners (and Sinners) of the Year; Best Small Library in America 
zwycięska biblioteka otrzymuje $ 15,000 z ,Bill Melinda Gates Foundation; Paraprofessio- 
nal of the Year; Public Libraries Group (PLG) o f the Chartered Institute o f Library and Infor
mation Professionals (CILIP) and An Chomhairle Leabharlanna (The Library Council) są or
ganizatorami konkursu Public Library Building Awards UK and Republic o f Ireland 2009; 
I love my librarian 2009 award -nagrody ($5000) są wręczane w trakcie ceremonii organizo
wanej przez „The New York Times” w TheTimesCenter (najbliższa w grudniu 2009).



zowane m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. Każda instytucja może być sponso
rem nagród zgodnie ze swoimi preferencjami (np. dla najlepszego filmu 
dydaktycznego, dla najlepszej animacji oprogramowania).

Na rolę motywacji zwracała również Elżbieta Gajek, analizując przyczy
ny małego (w 2004 r.) zainteresowania metodyką kursów online. W przy
padku Banku e-kursów wiele przyczyn małego zainteresowania tworzeniem 
kursów online, takich jak „brak warunków natychmiastowego wykorzysta
nia wiedzy i umiejętności w praktyce”, „brak możliwości zdyskontowania 
w bliskiej przyszłości nakładów (finansowych i czasu) poniesionych na 
kształcenie” czy „brak platformy edukacyjnej”, zostanie usuniętych. Czy to 
jednak wystarczy do pełnego powodzenia projektu?̂

Wiele argumentów przemawia za uruchomieniem Banku, jako części już 
działającej instytucji (takiej jak OEIIZK), prężnej biblioteki, posiadającej swój 
serwer i kadrę informatyczną lub bibliotecznego internetowego serwisu in
formacyjnego. Być może należy podzielić zadania między kilka instytucji 
i wykorzystać umiejętności fachowego koordynatora -  specjalisty od orga
nizacji i zarządzania, który potrafiłby znaleźć kilka sposobów na pozyskanie 
pieniędzy przeznaczonych na konkursowe nagrody i wynagrodzenie dla or
ganizatorów i osób zarządzających platformąe-leamingową.

Jeśli ten projekt miałby być realizowany należałoby znaleźć odpowiedzi 
jeszcze na wiele trudnych pytań: kto jest w stanie zachęcić dyrektorów do 
nagradzania pracowników biorących udział w projekcie; kto opracuje wzor
cowe materiały szkoleniowe; kto przygotuje system wyłaniania zwycięz
ców; kto opracuje kosztorys przedsięwzięcia i wystąpi o jego sfmansowanie? 
Rozwiązanie przedstawionych wyżej problemów jest trudne, lecz wierzę, że 
możliwe -jeśli wyzwanie pojawiające się w tytule konferencji zostanie 
w środowisku podjętê .

’ E. Gajek: (Nie)potrzebne kursy metodyki nauczania online?, „e-mentor”, 2004, nr 5 
(7 ),s .22 .

* Wszystkie cytowane publikacje pochodzące z dwumiesięcznika „e-mentor” są do
stępne w Internecie na stronie www.e-mentor.edu.pl.

http://www.e-mentor.edu.pl


Jerzy Dorożko

BUDUJEMY E-SZKOŁĘ. 
ICRÓTM PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI

Na przestrzeni kilku ostatnich lat technologia informacyjna jak rzeka sta
ra się wypełnić każdy fragment naszego życia. Jej wartki prąd nie omija rów
nież szkoły. Coraz częściej słyszymy o nauczaniu na odległość, a do słów 
kojarzących nam się ze szkołą przykleja się literka „e”. Dzięki temu słyszy
my o e-szkole, e-uczniu, e-nauczycielu. Na szczęście nie ma jeszcze e-ro- 
dziców-przynajmniej ja nie spotkałem się ztakim terminem do tej poiy...

Wśród znaczeń słowa „szkoła” znajduje się i takie, które określa jąjako 
instytucję oświatowo-wychowawczą zajmującąsię kształceniem i wycho
waniem. Zazwyczaj posiada swojąsiedzibę (budynek) oraz uczniów i perso
nel. Czasy, kiedy wszyscy zaangażowani w proces nauczania -  uczenia się 
(mam tu na myśli realizację obowiązku szkolnego) potrzebowali fizycznej 
siedziby spotkania, powoli odchodzą w niebyt. Tony cegieł, betonu i szkła 
niezbędne do wybudowania przeszklonych sal, zastępuje się wirtualną rze
czywistością. Miejscem spotkań nauczycieli i uczniów stają się platformy 
zdalnego nauczania.

Jeszcze kilka lat temu niewiele instytucji oświatowych w Polsce na po
ważnie myślało o poszerzeniu swojej oferty o nauczanie na odległość. Dzisiaj, 
poczynając od innowacyjnych nauczycieli zapaleńców w małych szkołach 
w Bieszczadach po wyższe uczelnie, coraz częściej słyszymy o wykorzystaniu 
e-leamingu. Bez angażowania wielkich pieniędzy, czasami z niewielkim nakła
dem pracy, nauczyciel dowolnego przedmiotu może poprowadzić zajęcia 
w wirtualnej klasie -  wystarczy podstawowa znajomość technologii informa
cyjnej i komunikacyjnej, no i oczywiście komputer podłączony do intemetu.

Czy na początek przyda mu się coś więcej? Na pewno pomysły i dużo 
czasu. Co jeszcze? O tym poniżej.

Powinniśmy być przygotowani na przynajmniej minimalne wydatki. 
Wszystko oczywiście będzie zależało od skali przedsięwzięcia. Zakładam, że 
stawiamy pierwsze kroki, a wszystko, na co możemy liczyć ze strony dyrek



tora szkoły czy biblioteki, to jego szeroki uśmiech i kilka dodających otuchy 
klepnięć w plecy. Pozostaje nam wobec tego skupić się na tym wszystkim, 
co proste w obsłudze i najlepiej darmowe. Nie znaczy to wcale, że będziemy 
korzystać z narzędzi marnej j akości -  wręcz przeciwnie!

Jeżeli należymy do grona coraz bardziej licznych placówek, w których 
nauczyciel informatyki w ramach wolnego czasu zgodzi się zająć instalacją 
konfiguracją i utrzymaniem jednego z darmowych systemów e-leamingo- 
wych, a do tego nauczyciele pozostałych przedmiotów chętnie wykorzystują 
technologię informacyjnąi komunikacyjnąna swoich przedmiotach, to warto 
przyjrzeć się jednemu z darmowych systemów LMS (ang. Leaming Mana
gement System). Możemy wybierać pomiędzy mniej lub bardziej rozbudo
wanymi systemami.

Rekordy popularności bije oczywiście Moodle (http://moodle.org)- 
pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet. 
Podobnie jak inne jemu podobne, np. Claroline (http://www.claroline.net), 
Docebo (http://www.docebo.org) czy Olat (http://www.olat.org) można go 
pobrać i zainstalować na serwerze bez płacenia za licencję. Jest rozprowa
dzany za darmo jako wolne oprogramowanie (ang. open source) zgodnie 
z licencjąGNU GPL (http://gnu.org.pl) i co ważne, ma polską wersję.

Placówki posiadające fundusze mogązainteresować się jednąz płatnych 
platform edukacyjnych. Jej doskonałym przykładem jest np. Fronter (http:// 
pl.fronter.info)-platforma produkcji norweskiej. Jest to wirtualne środowi
sko nauczania-uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wyko
rzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształ
cenia. Dzięki niej szkoły oraz inne instytucje edukacyjne mogą efektywnie 
wspierać naukę i nauczanie. Wyżej wymienione systemy zawierająolbrzy- 
miąilość narzędzi wspomagających przygotowanie, przeprowadzenie oraz 
analizę lekcji, dokumentowanie wyników nauczania oraz komunikację po
między nauczycielem a uczniami.

Kiedy już wiemy, który z systemów chcemy wykorzystać jako funda
ment naszej e-szkoły, kolejnym krokiem będzie wybór miejsca, w którym 
zainstalujemy i opublikujemy platformę. Chodzi oczywiście o miejsce na 
serwerze WWW. Dobrym i niekoniecznie drogim wyborem będzie komer
cyjny dostawca takiej usługi. Na rynku znajdziemy wiele ciekawych ofert. 
Nasze zainteresowania powinniśmy skupić na serwerach WWW z obsługą 
PHP oraz bazą danych MySQL lub PostgreSQL. Jakość i cena takiej usługi 
niestety nie zawsze idąw parze, dlatego też warto wspomóc się obiektywną

http://moodle.org)-
http://www.claroline.net
http://www.docebo.org
http://www.olat.org
http://gnu.org.pl


opiniąna temat konkretnego dostawcy usługi. Jednym z wielu miejsc w inter- 
necie, w którym taką opinię znajdziemy, jest np. forum WebHostingTalk.pl 
(http://www.webhostingtalk.pl). Znaleźć tu możemy pochlebne opinie o usłu
gach hostingowych dobrej jakości, które spełniająwymienione wyżej warun
ki, a ich cena w skali roku niewiele przekracza kwotę 100 zł. Nie powinni
śmy oczywiście zapominać o darmowej ofercie, która okupiona jest 
zazwyczaj koniecznością umieszczenia banera reklamowego na stronie 
głównej naszej wirtualnej szkoły (np. http://www.yoyo.pl).

Cóż ma jednak począć nauczyciel-zapaleniec, któiy chce już dzisiaj po
szerzyć swój zasób środków dydaktycznych o e-nauczanie, a cała skompli
kowana technologia, o której pisałem powyżej, po prostu go przerasta? Oka
zuje się, że na początku wcale nie musimy korzystać z rozbudowanych 
możliwości platform zdalnego nauczania.

Na początek proponuję przyjrzeć się Intemetowemu Centrum Zasobów 
Edukacyjnych MEN Scholaris.pl (http://www.scholaris.pl), czyli dostępnej 
publicznie i bezpłatnie bazie pomocy dydaktycznych, zasobów multimedial
nych oraz informacji dla nauczycieli i innych pracowników sektora edukacji, 
a także uczniów i ich rodziców.

Prace nad rozwojem serwisu trwająod początku 2006 r., chociaż z żalem 
należy stwierdzić, iż ostatnie kilkanaście miesięcy działania portalu przypra
wia o emocje, które można porównać chyba tylko z tymi znanymi z zakładów 
Lotto. Jednego dnia Centrum potrafi działać nienagannie, by następnie kilka 
dni przyprawiać o frustracje nauczyciela, który zaplanował wykorzystanie 
jego zasobów na swoich e-lekcjach. Niezależnie od występujących proble
mów z dostępem do tych zasobów, warto się z nimi zapoznać, by poczuć 
przynajmniej przedsmak nauczania na odległość. Możemy tu wybierać spo
śród kilku tysięcy materiałów edukacyjnych oraz ciekawych i nowocze
snych narzędzi informatycznych.

Szczególną uwagę proponuję zainteresowanym zwrócić na dwie usługi 
w ramach portalu. Są nimi Zadania oraz e-Szkoła. Obie usługi są darmowe 
i mogąz niej korzystać wszyscy nauczyciele. Pierwsza z nich—Zadania, to 
usługa umożliwiająca załogowanemu użytkownikowi w łatwy i szybki spo
sób przygotować zadania dla ucznia do wykonania w domu. Potrafi także 
automatycznie sprawdzić, czy i jak uczniowie je wykonali. Dzięki niej w nie
skomplikowany sposób każdy pedagog może przygotować zestaw materia
łów, które mogąsłu2yć wyrównaniu, bądź też rozszerzeniu wiedzy jego pod
opiecznych, dla każdego z osobna. E-Szkoła natomiast daje nam do rąk dużo

http://www.webhostingtalk.pl
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większy w porównaniu z Zadaniami zestaw narzędzi. Z jego pomocąmoże- 
my przygotować materiały elektroniczne, które będą dostępne dla uczniów 
w dowolnym miejscu i o każdej porze. Dysponujemy tu narzędziami do kon
taktu z uczniami i ich opiekunami, możemy również szybko przygotować się 
do spotkań z rodzicami dzięki możliwości automatycznych wydruków ocen 
oraz frekwencji poszczególnych uczniów.

Dostępne na portalu narzędzia zostały ciekawie zaprojektowane, a jego 
możliwości szczegółowo opisane w menu Pomoc. To doskonałe miejsce 
startu nie tylko początkującego e nauczyciela. Jak już jednak wspomniałem, 
duże zastrzeżenia może budzić dostępność serwisu Scholaris. Należy w tym 
miejscu nadmienić, iż portalem o podobnych możliwościach jest Nauczy- 
ciel.pl (http://nauczyciel.pl), oferuje on jednak swoje zasoby odpłatnie.

Dynamiczny rozwój usług sieciowych w intemecie sprawił, że możliwo
ści oferowane przez niektóre z nich możemy w prosty sposób zaadoptować 
na potrzeby nauczania na odległość. Jednąz nich jest pakiet firmy Google. 
Posiadacz (darmowego) konta, którego właścicielem można stać się reje
strując na stronie http://www.google.pl, ma do dyspozycji m.in. Dokumenty 
Google. Dzięki tej usłudze, posługując się jedynie przeglądarką intemetową 
możemy przygotować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezen
tacje oraz formularze. Każdy z nich możemy udostępnić wybranym osobom 
(także do edycji). Nietrudno sobie wyobrazić pracę grupowąnad jednym czy 
kilkoma dokumentami, przy czym każdy z członków grupy może pracować 
nad dokumentem np. w swoim domu, w dogodnym dla siebie czasie.

Myślę, że szczególna uwaga należy się formularzom dostępnym w ra
mach Dokumentów Google. Dzięki nim przygotujemy minimalnym nakładem 
czasu ankietę. Do jej wypełnienia możemy zaprosić drogą elektroniczną 
wybrane przez nas osoby. Dane trafiająbezpośrednio do arkusza kalkulacyj
nego, dzięki czemu możliwe jest przeglądanie wyników niemal na bieżąco. 
Wyniki te dodatkowo wizualizowane są na przejrzystych wykresach.

W organizacji naszych e-nauczycielskich zmagań pomoże nam Kalen
darz Google. Zaplanujemy w nim każdy sprawdzian czy pracę zaliczeniową 
nie zapomnimy również o imieninach naszych najbliższych. Kalendarz przy
pomni więc o ważnych dla nas wydarzeniach, poprzez pocztę elektroniczną 
bądź wiadomość tekstową na telefon komórkowy (SMS). Oczywiście 
wszystko za darmo!

Kolejna usługa, którąmożemy wykorzystać w edukacji na odległość to 
serwis Youtube (http://www.youtube.com), którego właścicielem jest rów

http://nauczyciel.pl
http://www.google.pl
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nież Google. Na serwisie możemy publikować filmy edukacyjne naszej pro
dukcji. Dzisiaj, aby taki film „wyprodukować”, wystarczy kamera w telefo
nie komórkowym. Youtube jest zapełnione tego typu materiałami edukacyj
nymi, a z jego możliwości korzysta chociażby tak znana uczelnia, jak 
Massachusetts Institute of Tecłmology (MIT), która publikuje tu np. bardzo 
ciekawe wykłady (http://tnij .org/enl c).

Czego można nauczyć się (lub kogoś) za pomocą tak prostych narzędzi, 
przekonamy się, odwiedzając serwis Spiyciarze.pl (http://www.spiycia- 
rze.pl) specjalizujący się w publikacji amatorskich filmów edukacyjnych. 
Dowiemy się tu, jak zaparzyć dobrą kawę, zrobić domowąpetardę (!), ścią
gę na klasówkę oraz wiele innych, równie ciekawych rzeczy. To wszystko na 
kilkuminutowym, amatorskim filmie wyprodukowanym bez drogich narzędzi. 
Jak wiadomo, jeden obraz potrafi zastąpić 1 ООО słów. Przygotowując film 
edukacyjny i publikując go na potrzeby naszej wirtualnej lekcji, możemy za
oszczędzić wiele słów...

W naszej wirtualnej szkole warto pokusić się o spotkania w kilku czy 
nawet kilkunastoosobowych grupach, z wykorzystaniem bardzo populamych 
komunikatorów. Przykładem może być np. Skype (http://www.slQ^pe.com). 
Dzięki niemu możemy synchronicznie (, îa żywo”) porozumiewać się z roz- 
mówcą„po drugiej stronie”, wykorzystując czat, rozmowy audio, rozmowy 
wideo lub wymianę plików. Instalując dodatki możemy znacznie rozszerzyć 
możliwości komunikatora. Chcąc np. wykorzystywać wirtualnątablicę, na 
której będziemy mogli wspólnie lysować, warto zainteresować się dodatkiem 
o nazwie WhiteBoardMeeting (https://extras.skype.eom/l 137/view).

Na koniec tego krótkiego przeglądu narzędzi wspomagających naucza
nie na odległość wspomnę jeszcze o portalach społecznościowych. Znanym, 
międzynarodowym i często wykorzystywanym portalem tego typu jest 
Ning.com (http://www.ning.com), wykorzystywany do tworzenia własnych 
blogów czy też społeczności związanych z nauką klasami i studiami. To na
rzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie w kilka minut stworzyć własny 
serwis społecznościowy-podobne funkcjonalności w Polsce oferująserwi- 
sy takie jak Socjum.pl, czy od niedawna Streemo.pl.

Mam nadzieję, że przedstawione narzędzia zachęcąswojąprostotątych 
nauczycieli, którzy do tej pory nie wiedzieli, jak zacząć swojąprzygodę 
z nauczaniem na odległość. Dzięki prezentowanym narzędziom mająszansę 
postawić swój mały krok na drodze e-leamingu, któiy być może będzie wiel
kim krokiem w ich karierze e nauczyciela, czego szczerze życzę!

http://tnij
http://www.spiycia-
http://www.slQ%5epe.com
https://extras.skype.eom/l
http://www.ning.com


Maciej Pańka

NARZĘDZIA PLATFORMY MOODLE

Jak pokazują liczne opracowania naukowe, kształcenie na odległość cie
szy się coraz większąpopulamościąi zainteresowaniem polskich szkół oraz 
placówek szkoleniowych. Pomysłów na nowoczesną edukację intemetową 
jest już dzisiaj pewnie tyle samo, co osób, które ją praktykują, a wachlarz 
narzędzi informatycznych wykorzystywanych w e-leamingu powiększa się 
nieustannie z roku na rok. Nikogo już dzisiaj nie dziwią multimedialne mate
riały szkoleniowe publikowane w intemecie, przekazy audio i wideo, techno
logie wideokonferencyjne, czy też możliwość prowadzenia zaawansowanej 
interakcj i z komputerem.

Gdyby jednak zastanowić się, które narzędzie informatyczne stanowi nie
rozłączny element szkoleń online, to z pewnościąokaże się, że sąto systemy 
LMS (Leaming Management System) oraz CMS (Content/Course Manage
ment System), popularnie nazywane w naszym ojczystym języku platformami 
zdalnego nauczania lub też po prostu systemami e-leamingowymi.

Na rynku można znaleźć dzisiaj wiele platform e-leamingowych, zarów
no darmowych, jak i komercyjnych, różniących się między sobą nie tylko 
funkcjonalnością, ale także technologią informatyczną w oparciu o którą 
zostały stworzone. Wydaje się, że jednym z najpopulamiej szych w naszym 
kraju produktów, wykorzystywanym powszechnie nie tylko przez uczelnie 
wyższe, ale coraz częściej również przez szkoły średnie i gimnazjalne, jest 
system Moodle (http://moodIe.org).

Moodle jest darmową aplikacją internetową, stworzonąz myśląo pro
wadzeniu zajęć dydaktycznych w formie kształcenia na odległość. Poszcze
gólne przedmioty sąw nim reprezentowane jako tzw. kursy. Kursy mogąbyć 
podzielone na kategorie, w zależności od struktury danej jednostki dydak
tycznej oraz sposobu organizacji samych zajęć online. Dostęp do poszcze
gólnych przedmiotów może być całkowicie otwarty lub też ograniczony 
wyłącznie do osób posiadających odpowiednie uprawnienia w systemie.

W ramach każdego kursu prowadzący zajęcia majądo dyspozycji szereg 
narzędzi edukacyjnych wbudowanych w platformę Moodle, które uspraw-

http://moodIe.org


niająorganizację zajęć e-leamingowych. Aby lepiej zrozumieć przydatność 
każdego z nich, postarajmy się w dalszej części przeanalizować przebieg tra
dycyjnego procesu dydaktycznego, do którego wszyscy jesteśmy przyzwy
czajeni i spróbujmy odwzorować go przy pomocy narzędzi Moodla.

Publikowanie materiałów dydaktycznych dla studentów

Oczywiście nie można mówić o nauczaniu, jeśli uczący się nie będąmieli 
dostępu do odpowiednich pomocy dydaktycznych. W nauczaniu tradycyj
nym oprócz książek, skryptów czy publikacji, z pomocąprzychodząteż bar
dzo często kserokopie notatek i prezentacji przygotowywanych przez na
uczyciela.

Możliwości Moodla w tym zakresie są podobne, przy czym wachlarz 
dostępnych narzędzi wydaje się być bardziej uniwersalny. Każdy nauczyciel 
w ramach pojedynczego kursu posiada wyodrębniony folder sieciowy, 
w którym może zamieszczać materiały dla uczestników swoich zajęć. Mo- 
odle nie posiada żadnego ograniczenia jeśli chodzi o rodzaje plików, które przy 
jego pomocy można publikować studentom. Ich format może być całkowicie 
dowolny, niezależnie od tego, czy sąto materiały tekstowe, zdjęcia, pliki audio, 
wideo, animacje, czy też może jeszcze inne, charakterystyczne dla konkret
nej dyscypliny naukowej.

W sensie technicznym takie rozwią^nie umożliwia wyjątkowo dużąela- 
styczność podczas doboru materiałów, które sąpublikowane słuchaczom 
kursu. W sensie organizacyjnym możliwość dostarczania tych treści drogą 
intemetowąznosi niemal całkowicie ograniczenia miejsca i czasu dostępu do 
zasobów edukacyjnych. W przypadku nauczania tradycyjnego, jak wszyscy 
wiemy, nie jest to już takie oczywiste.

Komunikacja ze studentami

Obok publikowania pomocy dydaktycznych, jednym z najistotniejszych 
elementów każdego procesu dydaktycznego jest możliwość prowadzenia 
dyskusji, zarówno nauczyciela ze studentami, jak i samych studentów mię
dzy sobą. Nie da się ukryć, że rozmowa „na żywo” jest najbardziej naturalną 
dla człowieka formą komunikacji. Jednak w świecie wirtualnym również nie 
jest on zdany wyłącznie na siebie. Nauczyciele organizujący zajęcia dy



daktyczne w oparciu o system Moodle majądo dyspozycji niemal wszystko, 
co jest im potrzebne do prowadzenia dyskusji intemetowych, w tym przede 
wszystkim:
• fora dyskusyjne -  umożliwiające publiczną(dostępnądla wszystkich) ko

munikację asynchroniczną między wszystkimi uczestnikami danych zajęć,
•  czaty -  umożliwiająprowadzenie grupowych rozmów w czasie rzeczywi

stym (komunikacja synchroniczna),
•  wiadomości -  moduł Moodla pełniący rolę wbudowanego komunikatora 

internetowego, który pozwala na prowadzenie prywatnych rozmów tek
stowych między uczestnikami zajęć,

•  quickmail -  moduł umożliwiający szybkie wysyłanie poczty elektronicznej 
do wszystkich lub tylko do wybranych uczestników danych zajęć.

Na pierwszy rzut oka w Moodlu brakuje jeszcze narzędzi, umożliwiają
cych komunikację głosową czy też rozmowy wideokonferencyjne. Jednak 
w tym celu zawsze można skorzystać z innych darmowych narzędzi, po
wszechnie znanych i wykorzystywanych przez użytkowników Internetu, 
takich jaknp. program Skype.

Praca w grupach

Mimo braku bezpośredniego kontaktu, Moodle umożliwia też studentom 
wspólnąpracę nad danym zagadnieniem w większych zespołach. Oczywi
ście, pewnych aktywności nie da się w pełni przenieść do świata wirtualnego, 
ale z niektórymi system radzi sobie całkiem nieźle, jak np.:
•  podział studentów na grupy, z których każda może mieć dostęp do odręb

nych materiałów w ramach pojedynczych zajęć,
•  wspólna praca zespołu nad jednym dokumentem (moduł Wiki),
• wspólne opracowywanie przez studentów słownika pojęć związanych 

z danym przedmiotem,
• warsztaty, które nie tylko usprawniająporządkowanie prac przygotowy

wanych przez poszczególne grupy studentów, ale pozwalająteż, aby różne 
zespoły mogły przeglądać, oceniać i komentować nawzajem realizowane 
przez siebie zadania, a co za tym idzie wymieniać poglądy i uczyć się na 
własnych błędach.



Sprawdzanie wiedzy

Po przekazaniu materiałów dydaktycznych studentom oraz „burzliwych 
dyskusjach” intemetowych, przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy nabytej 
podczas zajęć. Również w tym zakresie Moodie posiada szereg wbudowa
nych modułów ułatwiających pracę nauczyciela, jak np.:
•  Możliwość formułowania zadań i problemów wymagających od uczest

ników zajęć udzielenia pisemnej odpowiedzi w określonym terminie (np. 
w ciągu tygodnia).

•  Formułowanie zadań wymagających nadesłania gotowego pliku z rozwią
zaniem (np. prezentacji komputerowej, dokumentu tekstowego, nagrania 
audio lub wideo, itp.).

•  Różnorodne testy internetowe, na które mogą składać się zarówno wszyst
kie najpopulamiejsze formy pytań zamkniętych (np. prawda/fałsz, jedno
krotny/wielokrotny wybór, uzupełnij puste pola, połącz w pary, itp.), jak 
również pytania otwarte, wymagające udzielenia dłuższej odpowiedzi. 
W przypadku pytań zamkniętych elementem dodanym jest fakt, że zada
nia mogą być sprawdzane automatycznie przez system, a studenci mogą 
poznać swoje wyniki oraz poprawne odpowiedzi zaraz po zakończeniu 
egzaminu. Stwarza to bardzo duże możliwości nie tylko w samym weryfi
kowaniu wiedzy, ale również podczas tworzenia dla słuchaczy testów sa- 
mosprawdzających, które stanowiąnierozłączny element zajęć realizowa
nych w formie kształcenia na odległość.

Co więcej, wszystkie nadesłane rozwiązania są automatycznie porząd
kowane pod postaciąelektronicznego dziennika ocen, który ułatwia nauczy
cielowi kontrolowanie postępów jego podopiecznych na przestrzeni trwania 
całego kursu. Prowadzący ma też do dyspozycji szereg innych przydatnych 
narzędzi, które w założeniu powinny mu pomóc w ocenie końcowej uczące
go się, m.in. rozbudowane raporty aktywności studentów podczas zajęć.

Elementy interaktywne i zasoby zewnętrzne

W platformę Moodle został też wbudowany moduł lekcji, który umożliwia 
prezentowanie treści dydaktycznych w nieco bardziej złożony sposób, aniżeli 
ich zwykłe publikowanie na stronach kursu. Przygotowując materiały 
w oparciu o ten zasób nauczyciel może w pewnym sensie zaprojektować



całąścieżkę edukacyjną studenta, uzależniając kolejne przekazane mu infor
macje od tego, w jakim stopniu opanował dotychczasowy materiał.

Tym nauczycielom, dla których moduł lekcji będzie niewystarczający, 
z pomocąmogąprzyjść narzędzia zewnętrzne. Moodle został w pełni przy
stosowany do pracy z obowią^jącymi obecnie na świecie standardami two
rzenia treści e-leamingowych, w tym przede wszystkim z tymi najpopular- 
niejszymi, jak np. SCORM czy IMS. Oznacza to, że wykorzystując 
odpowiednie programy komputerowe, możemy samodzielnie przygotować 
w pełni multimedialną i interaktywnąprezentację szkoleniową, a następnie 
opublikować ją w łatwy sposób na platformie.

Na rynku jest dostępnych mnóstwo aplikacji tego typu, zarówno darmo
wych, jak i komercyjnych. Ich odpowiednie wykorzystanie oraz połączenie 
z wewnętrznymi zasobami Moodla, daje niemal nieograniczone możliwości 
w zakresie przygotowywania nowoczesnych, multimedialnych materiałów 
szkoleniowych, które powinny zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wyma
gających nauczycieli.

Należy przy tej okazji wyraźnie podkreślić, że jednąz największych zalet 
systemu Moodle jest to, iż jest on oprogramowaniem o otwartym kodzie źró
dłowym (ang. open source). Dzięki temu szkoły posiadające odpowiednie 
zaplecze informatyczne mogąw każdej chwili samodzielnie dostosowywać 
go do swoich potrzeb, zachowując przy tym w pełni jego standardową funk
cjonalność. Przykładem może być Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To
runiu, któiy zintegrował wszystkie swoje platformy Moodle z Uniwersytec
kim Systemem Telewizji Internetowej (http://tv.umk.pl). Dzięki temu 
możliwe stało się prowadzenie za pośrednictwem Moodla wykładów inter
netowych w formie przekazów wideo również na żywo, co obecnie nie jest 
jeszcze jego standardową funkcjonalnością.

Czy można zatem zakładać, że Moodle jest kompletnym i w pełni wystar
czającym narzędziem, w oparciu o które można organizować nowoczesną 
dydaktykę? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Ani 
Moodle, ani żadna inna platforma nie rozwiążą automatycznie wszystkich 
problemów, które mogą stanąć na drodze organizowania edukacji intemeto- 
wej. Tym bardziej nigdy nie zastąpią one samego nauczyciela. Pewne jest 
jednak to, że ten system może z powodzeniem pełnić rolę solidnej podstawy, 
która w połączeniu z doświadczeniem, odpowiednim przygotowaniem tech
nicznym oraz metodycznym, atakże odrobiną fantazji nauczycieli może sta
nowić dzisiaj o sile nowoczesnej placówki dydaktycznej.

http://tv.umk.pl


Agnieszka Wróbel, Anna Wołodko

KSZTAŁCENffi BffiLIOTEKARZY ONLINE: 
OD KLASYKI DO AWANGARDY

Konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest związana na 
stałe z zawodem bibliotekarza. W poszukiwaniu potwierdzenia tej tezy warto 
przytoczyć słowa z klasycznej już pracy pod redakcjąAdama Łysakowskie
go: Celowa gospodarka siłami ludzkimi wymaga też troski o podnosze
nie poziomu fachowego pracowników przez stałe praktyczne i teore
tyczne ich szkolenie, gdyż nakład sił i czasu na ten cel nigdy nie idzie 
na marne i daje na dłuższą metą najlepsze rezultaty^.

Bibliotekarze kształcąsiebie i użytkowników bibliotek. W epoce Interne
tu kształcenie się i samokształcenie jest bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek. 
Bogatszy też, niż we wcześniejszych epokach, jest zestaw narzędzi, które 
można wykorzystać do szkoleń. To instrumentarium stale rośnie.

Szkolenia online nie sąjuż nowością, wydaje się, że można mówić nawet 
o swojego rodzaju ewolucji ich form. Pierwsze były prostymi adaptacjami 
tradycyjnych kursów, obecne sięgająpo środki komunikacji raczej ze świata 
rozrywki, niż edukacji. Przedmiotem niniejszego tekstu są właśnie zmiany 
narzędzi kształcenia bibliotekarzy z wykorzystaniem Intemetu. Omówione 
zostaną te klasyczne, za jakie można uznać już dzisiaj kursy zawodowe on
line opracowane kilka lat temu (np. BIB WEB), oraz najnowsze (np. Secon- 
dLife), które nie sąjeszcze do końca przez bibliotekarzy oswojone (dlatego 
określamyjako awangardowe), ale może w nieodległej przyszłości staną się 
naszą codziennością.

Na początku był BIBWEB

Pewnie nie na początku kursów online i może nawet nie na początku 
zdalnego kształcenia bibliotekarzy, ale dla nas, pracowników Biblioteki Uni-

' Bibliotekarstwo naukowe. Praca zbiór, pod red. A. Łysakowskiego. Warszawa, 1956, 
s. 446.



wersyteckiej w Warszawie, kurs internetowy dla bibliotekarzy BIB WEB był 
pierwszym doświadczeniem z tą formą kształcenia zawodowego. Przedtem 
ani nie braliśmy udziału w takicłi kursach, ani też nie oferowaliśmy ich czy
telnikom. Dlatego, kiedy w 2002 r. Fundacja Bertelsmanna zaproponowała 
Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie udział w przygotowaniu i prowa
dzeniu kursu, który wdrażany od 1999 r. w Niemczech, cieszył się dużąpo- 
pulamością-uznaliśmy, że będzie to również dla nas ciekawy eksperyment 
i okazja do nauczenia się czegoś nowego. Zdaniem niemieckich kolegów 
w ówczesnej sytuacji polskiego bibliotekarstwa, tego typu kurs wydawał się 
czymś bardzo przydatnym. Czas potwierdził to przekonanie. Warto przy tej 
okazji zauważyć, że Polska jest jedynym krajem pozaNiemcami, gdzie kurs 
się rozwinął (planowane wdrożenia w Hiszpanii i Rumunii nie zakończyły się 
sukcesem).

Kurs miał starannie opracowanąkoncepcję pedagogiczną  ̂oraz przygo
towaną specjalnie dla niego platformę, autorstwa firmy time4you (www.ti- 
me4you.de). Treści zostały przetłumaczone z języka niemieckiego i dostoso
wane do polskich realiów. Założono, że będą w razie potrzeby uzupełniane 
o nowe fragmenty przygotowywane już przez polskich autorów.

Dzisiejszy BIB WEB nie przypomina tego kursu, który startował przed 
sześcioma laty. Stale aktualizowane sąmateriały szkoleniowe oraz towarzy
szące im ćwiczenia i zadania. Początkowo było to zadaniem grupy autorów 
zwią^nych z ЕВЮ-ет, ostatnie lata to aktywny udział w modemizacji treści 
kursu pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK pod 
kierunkiem dr Ewy Kurkowskiej. W 2007 r. zdecydowaliśmy również 
o przeniesieniu kursu na platformę Moodle dlatego, że nie ustępowała funk- 
cjonalnościąoiyginalnej platformie niemieckiej, a znacznie łatwiej było uzy
skać pomoc technicznąw razie problemów -  ekspertów od Moodle’a zna
leźliśmy w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (http:// 
www.come.uw.edu.pl).

To, co się nie zmieniło, to struktura kursu. Składa się z trzech niezależ
nych modułów, których celem jest zapoznanie uczestnika z Intemetem (I), 
wdrożenie do samodzielnego wyszukiwania informacji (II) oraz przygotowa
nie do stworzenia własnej oferty intemetowej (III). Uczestnik kursu ma do 
dyspozycji treści dydaktyczne, nieobowiązkowe zadania, obowiązkowe

 ̂M. Hauff: Koncepcja pedagogiczna kursu internetowego dla bibliotek bibweb 
W: Biuletyn EBIB [dokument elektroniczny], 2003, nr 5. Tryb dostępu: <http://ebib.oss. 
wroc.pl/20G3/45/hauff.php>.

http://www.come.uw.edu.pl
http://ebib.oss.%e2%80%a8wroc.pl/20G3/45/hauff.php
http://ebib.oss.%e2%80%a8wroc.pl/20G3/45/hauff.php


ćwiczenia oraz test końcowy, którego wykonanie jest warunkiem uzyskania 
certyfikatu ukończenia danego modułu.

Mechtild Hauff opisała zasadnicze cecłiy Bibwebu następująco:
• prosta obsługa i nawigacja w obrębie kursu,
• realizacja przy niskim nakładzie technicznym („iow-tecli”), umożliwiająca 

wykorzystanie przeglądarek starszej generacji oraz korzystanie z kursu 
przy ograniczonym dostępie do sieci,

• opieka nad uczestnikami kursu, którzy nie posiadająwiedzy intemetowej, 
polegająca na dostarczeniu niezbędnych informacji na piśmie oraz możli
wość skorzystania na początku szkolenia z Przewodnika objaśniającego 
strukturę stron WWW,

• aktywne uczestnictwo kursantów i wysoki stopień samokontroli procesu 
przyswajania wiedzy.

BIB WEB jest kursem obszernym, który można rozłożyć w czasie (obec
nie uczestnik otrzymuje dostęp do jednego modułu na 60 dni). Sposoby ucze
nia się są urozmaicone. Kurs stwarza możliwość interakcji, ale do niej nie 
zmusza. Można go zrealizować w wariancie minimum -  przeczytać treści 
szkoleniowe i zrobić obowiązkowe ćwiczenia, a można też potraktować nie
obowiązkowe zadania (nie podlegające sprawdzeniu ani przez system, ani 
przez opiekunów kursu) jako wyzwanie i punkt wyjścia do samodzielnych 
poszukiwań, okazję do skontrolowania własnych kompetencji.

Kurs ruszył w 2003 r. i do dziś dorobił się ponad pięciu tys. absolwentów. 
Dzięki zaangażowaniu w projekt MinisterstwaNauki i Informatyzacji (obecnie 
Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA) możliwe było zapro
ponowanie kursu nieodpłatnie dużym grupom bibliotekarzy z całej Polski. Ta 
akcja, rozpoczęta w 2005 r. kursem pilotażowym w województwie warmiń
sko-mazurskim, właśnie się kończy. W ciągu najbliższych kilku tygodni 
skończąnaukę bibliotekarze z województw wielkopolskiego i podkaфackiego.

Webinaria

Inicjatywy e-learningowe z końca lat dziewięćdziesiątych XX w. (np. 
BIB WEB) bazowały na narzędziach asynchronicznych, takich jak beaming 
Management Systems (LMS), bulletin boards, listservs .̂ Z czasem zaczęto

’ V. Wielbut: Second Wave- ja k  i dlaczego zmienia się szkolnictwo wyższe w Stanach 
Zjednoczonych. 2007 [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: <http://www.e-eduka- 
cja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/02_e-edukacja.pdf]>.

http://www.e-eduka-%e2%80%a8cja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/02_e-edukacja.pdf%5d
http://www.e-eduka-%e2%80%a8cja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/02_e-edukacja.pdf%5d


wykor^stywać narzędzia do multimedialnej komunikacji w czasie rzeczywi
stym, pozwalające na bezpośredni kontakt między prowadzącym i uczestni
kami.

Oprogramowanie do webinariów bardzo dobrze nadaje się do szkoleń 
krótkoterminowych, tematycznych i w ten właśnie sposób wykorzystywane 
jest przez komercyjne firmŷ . ProQuest organizuje seminaria online w zakre
sie korzystania ze swoich produktów-pełnotekstowych baz danych z róż
nych dziedzin nauki. Szkolenia trwająod jednej do półtorej godziny i pozwa- 
lająna zapoznanie się z zawartością i funkcjonalnością oferowanych 
produktów .̂

Na rynku światowym są dostępne różne typy oprogramowania do orga
nizowania webinariów. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie prze
prowadzono pierwsze testy użyteczności na kilku wybranych (zob. tabelka). 
Oprogramowanie do webinariów daje możliwość kontaktu online między 
prowadzącym a uczestnikami, w trakcie takiego „spotkania” prowadzący 
ma możliwość przeprowadzenia wykładu, a dzięki bezpośredniemu połącze
niu z komputerem uczestnika—„demonstracji” materiałów bezpośrednio na 
jego monitorze. Uczestnik ma możliwość kontaktu z prowadzącym na kilka 
sposobów: tekstowy -  czat (tę opcję posiada każdy z testowanych progra
mów), audiowizualny—wymagane jest posiadanie dodatkowo kamery (kon
takt ten może być jednostronny, kiedy widoczny jest tylko prowadzący lub 
obustronny). Część oprogramowania daje możliwość wyłącznie kontaktu 
audio (w przypadku testowanych przez nas: GoToMeeting ,̂ BeamYourScre- 
en’, Yugmâ ). Wydaje się, że możliwość bezpośredniego kontaktu i bezpo
średnie połączenie komputerów, które umożliwia śledzenie poczynań prowa
dzącego na własnym komputerze, to najważniejsza funkcjonalność 
oprogramowania do prowadzenia webinariów. Testujący porównywali jesz
cze: możliwość przesyłania plików (GoToMeeting, Webex  ̂nie posiadały 
takiej opcji), konieczność instalacji klienta (wprzypadku GoToMeeting, Be-

 ̂J. Radzicka, M. Stąporek: Oferta e-Iearningowa dla bibliotekarzy i użytkowników 
bibliotek —трхгук\гйу z Europy oraz Ameryki Północnej. W: Biuletyn EBIB [dokument 
elektroniczny] 2009, nr 5. Tryb dostępu: <http://www.ebib.info/2009/104/a.php?linki2>.

* A. Wróbel, A. Wołodko: Szkolenia online dla bibliotekarzy, czyli miło je s t wiedzieć 
więcej niż czytelnik. W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] 2009, nr 4. Tryb dostę
pu: <http://vvw\v.ebib.info/2009/l 04/a.php?wrobel_vvolodko>.

® https://www 1 .gotomeeting.com/?Portal=www.gotomeeting.com. 
’ http://www.beamyourscreen.com/PL/welcome.aspx.
* https://www.yugma.com.
’ http://www.webex.com.
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https://www.yugma.com
http://www.webex.com


amYourScreen nie było takiej konieczności), wersje językowe (polską wer
sję językową interfejsu posiadał Netviewer’° i BeamYourScreen). Może 
wydać się prozaiczną uwagą że najlepiej, gdy oprogramowanie jakiego się 
używa, posiada polski support. Takie są też wnioski BU W z wieloletniej ob
sługi kursu BIB WEB.

W jaki sposób tego typu oprogramowanie może zostać wykorzystane 
przez samych bibliotekarzy? Okazuje się, że jest to bardzo wygodne narzę
dzie do prowadzenia doszkalania-np. przy okazji upgrade’u oprogramowa
nia VTLSAIrtua w bibliotekach Uniwersytetu Warszawskiego, co pozwoliło 
na zaoszczędzenie czasu: szkolącym i szkolonym’'. Gdyby udało się zakupić 
oprogramowanie, chcielibyśmy wykorzystywać je, zarówno do szkoleń bi
bliotekarzy UW (wewnętrzne kursy komputerowe z PowerPointa, Excela, 
czy Virtui), jak i do szkoleń użytkowników (szkolenia z licencjonowanych 
i nielicencjonowanych zasobów elektronicznych).

Second Life

Istniejący od 2003 r. projekt wirtualnego świata autorstwa firmy Linden 
Lab ma dziś ponad 13 min. użytkowników. Aby w pełni korzystać z jego 
możliwości należy jednak w SL inwestować realne pieniądze-zamieniając 
je na SL$. Poza wymiarem komercyjnym twórcy systemu nie zakładali 
z góry, jakie będzie on pełnić funkcje. Można używać SL wyłącznie w celach 
rozrywkowych, aby odwiedzać związane z rozrywką miejsca, nawiązywać 
znajomości, czatować z innymi użytkownikami. Korzystanie z najprostszych 
możliwości Second Life wymaga darmowej rejestracji’̂ , utworzenia tzw. 
awatara, czyli naszego cyfrowego „reprezentanta”, a także zainstalowania 
na własnym komputerze darmowej aplikacji klienckiej.

Second Life pozwala na stosowanie takich klasycznych narzędzi komu
nikacyjnych w czasie rzeczywistym, jak: czat czy telekonferencje oraz asyn
chronicznym -możliwość pozostawiania wiadomości, prezentacji, innych 
materiałów w różnych formatach (ppt, wideo, audio, grafika komputerowa, 
itp.)’̂ . Czym jednak w swych możliwościach różni się Second Life od „tra-

http://www.netviewer.pl.
” W tym przypadku wykorzystano wersję trial jednego z testowanych oprogramowań. 

http://secondlife.com.
A. Wodecki, R. Moczadło: Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life -  relacja 

z  eksperymentu, [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: <http://www.e-edukacja.net/ 
piat^referaty/sesja_I/03_e-edukacja.pdf>.

http://www.netviewer.pl
http://secondlife.com
http://www.e-edukacja.net/%e2%80%a8piat%5ereferaty/sesja_I/03_e-edukacja.pdf
http://www.e-edukacja.net/%e2%80%a8piat%5ereferaty/sesja_I/03_e-edukacja.pdf


dycyjnych narzędzi e-lemingowych? SL pozwala na modelowanie obiektów 
30*"*, i w ten sposób można zaprojektować np. eksperyment. Dzięki możli
wości projektowania tzw. obiektów „inteligentnych” można tworzyć różnego 
rodzaju środowiska symulacyjne,a nawet gry. Tego typu symulacje można 
byłoby wykorzystywać do szkoleń bibliotecznych. Proszę sobie wyobrazić 
czytelnika wyruszającego w wirtualny labirynt półek -  gdy odstawia książkę 
w złe miejsce -  książka zaczyna płakać.

Second Life na zachodzie staje się znanym narzędziem vw-leaming (Vir
tual-World Leaming)’̂ . Na Uniwersytecie w Sheffield’̂  uczy się przyszłych 
bibliotekarzy korzystania z SL! Można w nim znaleźć np. Stowarzyszenie 
Edukatorów Second Life (SLED — Second Life Educators) czy badaczy 
(SLRL-Second Life Researchers List)’’, Info Island Archipelago‘s. Kana
dyjska biblioteka McMaster University jako pierwsza zaangażowała swój 
personel do stworzenia stanowiska informacyjnego w SL*’. Biblioteka UMCS 
jako pierwsza z polskich bibliotek stworzyła swój instytucjonalny awatar.

Tworzenie szkoleń, prowadzenie zajęć edukacyjnych, czy konferencji 
w Second Life może okazać się bardzo ciekawym wyzwaniem dla polskich 
bibliotekarzy. Pójdźmy za przykładem naszych kolegów z UMCŜ ® i nie bój
my się eksperymentować! W szczególności, jak zapewniają, eksperymento
wanie w SL nie wymagało poniesienia przez nich dodatkowych kosztów ’̂. 
Należy przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że wejście w świat SL wyma
ga zaangażowania i czasu, jak mówi Sarah Robbins, autorka książki Second 
Life for Dummies: Trzeba naprawdę zrozumieć kulturę sieci, je j możli
wości, to jak ludzie używają Internetu, w jaki sposób w nim żyją. W SL 
istnieje cały zakres zasad społecznych — tak naprawdę trzeba zintegro
wać się z nową społecznością^ .̂ Dlaczego mimo wszystko warto podjąć

Z. Meger; Szósta generacja nauczania zdalnego, [dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: <http://wvvw.e-edukacj a.net/czwarta/_referaty/sesj a_I Ib/14_e-edukacj a.pdf>.

A. Wodecki: Second Life Uniwersytetu, [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
<http://vv\vvv.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/03_e-edukacja.pdf>.

http://vvww.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-in-virtual-worlds- 
part-1; http://www.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-in-virtual-worlds- 
part-2.

S. Robbins, D. Antoine: Second Life w nauczaniu. E-mentor 2007, nr 4.
** [http://archive.ifla.org/lV/ifIa74/papers/158-Buckland_Godfrey-en.pdf].

Tamże.
Wirtualny spacer po bibliotece: ttp://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/mod/ 

resource/view, php? id=678.
A. Wodecki, R. Moczadlo: dz. cyt.

“  S. Robbins: dz. cyt.

http://wvvw.e-edukacj%20a.net/czwarta/_referaty/sesj%20a_I%20Ib/14_e-edukacj%20a.pdf
http://vv/vvv.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/03_e-edukacja.pdf
http://vvww.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-in-virtual-worlds-
http://www.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-in-virtual-worlds-
http://archive.ifla.org/lV/ifIa74/papers/158-Buckland_Godfrey-en.pdf


ten wysiłek? Młodzi ludzie korzystają na co dzień z MySpace, komuni
katorów, Skype ’a, gier wideo i RPG (MMORPG -  Massive Multi-Play
er Online Role Playing Games) [...]. Jeżeli uda się stworzyć narządzie, 
które zintegruje wszystkie sposoby komunikacji używane przez studen
tów oraz gdy zastosujemy je  w edukacji, wówczas będziemy w stanie 
przyciągnąć i utrzymać ich uwagę oraz naprawdę wzmocnić aktywne 
uczenie się̂ .̂

Zakończenie

Szkolenia bibliotekaizy i szkolenia użytkowników to tylko pozornie odręb
ne światy. W rzeczywistości, im intensywniej będąsię (także zdalnie) szkolić 
bibliotekarze, tym większa szansa, że przygotowane przez nich kursy, szko
lenia, wirtualne wycieczki, będą lepiej odpowiadały potrzebom publiczności. 
Bibliotekarze sąztego powodu niejako podwójnie motywowani do kor^sta- 
nia z nowoczesnych form szkoleń, co nie znaczy, że szkolenia online zupełnie 
zastąpią wszystkie inne formy. Dobrym podejściem wydaje się nie planowa
nie szkoleń, ale stawianie określonych celów i dobieranie najlepszych metod 
ich osiągnięciâ "*.

To, że szkolenia dla użytkowników przenoszą się do Intemetu, a w nim do 
wirtualnego świata, jest prostą konsekwencjąfaktu, że rozwija się elektro
niczna oferta bibliotek. Trudno sobie wyobrazić, że zachęcony do skorzysta
nia z cyfrowych zasobów czytelnik będzie poszukiwał do nich papierowej 
instrukcji. Warto jednak pamiętać, że tak, jak asynchroniczne szkolenia on
line nie polegały na umieszczeniu w Internecie tradycyjnych kursów, tak 
szkolenia w wirtualnym świecie nie polegająna „wklejeniu” do SL prostego 
kursu online.

Narodzenie inicjatyw dydaktycznych w świecie SL jest odpowiedziąna 
potrzeby użytkowników. Second Life może służyć jako pewien model szko
leń przyszłości -  jestem, kim chcę być (tworzę własny awatar), idę tam, 
gdzie chcę i wybieram to, co chcę (co jest mi potrzebne -  treści edukacyjne 
w określonej formie, w takich porcjach i z taką intensywnością, na jakąje- 
stem gotowy).

^ Tamże.
Sukcesy i porażki e-learningu. [dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: <http:// 

gazetapraca.pl/gazetapraca/1,95288,6856705,Sukcesy_i_porazki_e_leamingu.html>.

http://%e2%80%a8gazetapraca.pl/gazetapraca/1,95288,6856705,Sukcesy_i_porazki_e_leamingu.html
http://%e2%80%a8gazetapraca.pl/gazetapraca/1,95288,6856705,Sukcesy_i_porazki_e_leamingu.html


Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że studenci wiedzą więcej od 
swoich wykładowców (czy bibliotekarzy) i nie wynika to z zaniedbania 
w zdobywaniu wiedzy przez nauczycieli akademickich. Nie bez przyczyny 
młodych ludzi przychodzących do naszych uczelni nazywa się „net genera
tion”, сту „digital natives”^̂  Dla nich świat Intemetu, wirtualnego życia gier, 
posługiwanie się nowinkami technicznymi, jest tak czymś oczywistym, jak 
oddychanie. I to właśnie wymaga, a może wręcz zmusza (również bibliote
karzy) do „biegu” za nowościami...

Kiedy obserwujemy działania polskich bibliotek i porównujemy z działa
niami podejmowanymi np. w Wielkiej Biytaniî ,̂ nasuwa się pytanie, czy 
idziemy w dobrą stronę i we właściwym tempie? Z pewnością warto znać 
dobre wzoiy (w Cardiff i Sheffield edukacja użytkowników jest o lata świetl
ne przed nami). Warto też eksperymentować, przekraczać własne lęki czy 
pokonywać obawy, które pojawiająsię przy wykorzystywaniu nowatorskich 
narzędzi, bo albo będziemy nowocześni albo nie będzie nas wcale.

“  V. Wielbut: dz. cyt.
“  A. Wróbel była na dwutygodniowym stażu LLP ERASMUS na Uniwersytecie 

w Sheffield [www.slideshare.net/BUW/university-of-sheffield-library-and-information- 
studies-department], A. Wołodko w ramach tego samego programu odwiedziła Bibliotekę 
Uniwersytetu Cardiff.

http://www.slideshare.net/BUW/university-of-sheffield-library-and-information-
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E-LEARNING W РБШСТУСЕ



Anna Szeląg

BIBLIOTECZNE CENTRUM 
ZDALNEJ ЕВиКАСЛ -  NOWY TREND 

W EDUKACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI 
BIBLIOTEK

Wprowadzenie

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły 
w Elblągu jest ponadlokalną placówką oświatową, wspierającąrealizację 
Strategii rozwoju edukacji w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 
roku 2015, podlegającą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazur
skiego. Sieć WMBP w Elblągu tworzą: Biblioteka Główna w Elblągu i 10 filii 
(od 1 października 2009 r. -  9 filii). Placówka wspiera doskonalenie kadr 
placówek oświatowych, studentów i uczniów, a poprzez swój publiczny cha
rakter wpływa na rozwój aktywności edukacyjnej lokalnych społeczności, 
przede wszystkim udostępniając swoje zbiory i potencjał informacyjny oraz 
prowadząc szeroką działalność edukacyjnąi kulturalno-oświatową.

Biblioteka realizując zadania statutowe określone na podstawie rozpo
rządzenia MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych^ spełnia w śro
dowisku lokalnym szereg funkcji, przede wszystkim informacyjną, eduka
cyjnąi kulturotwórczą.

Działalność edukacyjna Biblioteki

Wspomniane rozporządzenie, obok prowadzenia działalności typowej dla 
każdego rodzaju biblioteki związanej z udostępnianiem zbiorów i zasobów 
informacyjnych, obliguje biblioteki pedagogiczne do realizacji szeregu zadań

' Dziennik Ustaw z dnia 21 maja 2003 r.. Nr 89, poz. 824. 
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inspirujących i promujących edukację czytelniczą i medialną, wspierających 
nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i umożliwiających doskonalenie 
zawodowe pracownikom bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Naturalną 
konsekwencją większości zapisów powyższego aktu jest preferencyjne 
traktowanie działalności edukacyjnej przez biblioteki pedagogiczne, których 
pracownicy z dużym zapałem poszukująnowatorskich form jej realizacji, 
adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Różnorodność i wysokąja- 
kość tych działań zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nie tylko 
posiadająca przygotowanie pedagogiczne, ale też specjalizacje z różnych 
dziedzin nauki. Warto w tym miejscu nadmienić, że wymagania kwalifikacyj
ne dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych określa rozporzą
dzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli^.

Praca edukacyjna prowadzona przez WMBP w Elblągu obejmuje zarów
no formy, które można określić mianem typowych, a zatem realizowanych 
powszechnie przez wszystkie biblioteki pedagogiczne w kraju, jak chociażby:
• adresowane do uczniów różnych etapów nauczania: tematyczne lekcje 

biblioteczne, wystawy, warsztaty, konkursy, zabawy dla dzieci,
• przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy: indywidualne instruktaże przy- 

warsztatowe, warsztaty, specjalistyczne konferencje i seminaria,
•  skierowane do ogółu nauczycieli: prezentacje oferty wydawnictw eduka

cyjnych połączone z warsztatami metodycznymi, konferencje i seminaria 
poświęcone różnym aspektom wychowania,

•  adresowane do ogółu lokalnej społeczności działania kulturalno-oświatowe: 
promocje książek, spotkania autorskie, spotkania dyskusyjne, imprezy pro
mujące różnorodnątwórczość lokalnych artystów,

W zakres tych form wchodzątakże zadania realizowane pizez niewielki 
procent tego typu placówek i tu wskazać można ogólnodostępne, stacjonar
ne kursy komputerowe z zakresu obsługi podstawowych programów biuro
wych, aż po nowatorskie zajęcia dydaktyczne wykorzystujące w pełni zdo
bycze techniczne XXI w., jakimi są kursy e-leamingowe.

Dlaczego zainteresowaliśmy się zdalnym nauczaniem?

WMBP w Elblągu, tak jak wiele bibliotek w kraju, wykorzystała już 
ogromne możliwości komunikacyjne intemetu do jakościowej poprawy re-

‘ Dziennik Ustaw z dnia 12 marca 2009 r.. Nr 50, poz. 400.



alizowanych przez siebie usług informacyjnych. Uzyskane na tym polu efek
ty skłoniły nas do szukania sposobu wykorzystania siły „czwartego medium” 
w kolejnycłi aspektacłi naszej bibliotecznej działalności. Poprzez bazujący na 
intemecie e-leaming, postanowiliśmy uwzględnić go w realizacj i tak ważnej 
dla biblioteki pedagogicznej działalności edukacyjnej. Wykorzystaliśmy 
kształcenie na odległość nie tylko do udowodnienia ważnej roli biblioteki 
w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym, ale przede wszystkim do 
rozszerzenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty usług edukacyjnych. 
Powiększyliśmy też krąg ich potencjalnych odbiorców, bo dzięki e-leamingo- 
wi zniesione zostały geograficzne i czasowe bariery w dostępie do oferty 
edukacyjnej biblioteki.

Ponadto e-leaming to doskonały sposób na usprawnienie wewnątrzbi- 
bliotecznego doskonalenia nauczycieli (WDN) i obniżenie związanych z nim 
kosztów. Niewtajemniczonym bibliotekarzom bibliotek nienależących do 
resortu oświaty wyjaśniam, że biblioteki pedagogiczne jako placówki oświa
towe, zobligowane są stosownymi przepisami prawa oświatowego do zapla
nowania i realizacji WDN-u, który—nieco rzecz upraszczając -jest indywi
dualnym dla każdej placówki systemem wzajemnego doskonalenia się 
pracowników poprzez „dzielenie się” wiedzą.

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji

Uruchomienie BCZÊ  w dniu 7 maja 2008 r. było niewątpliwie efektem 
ukończonych przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Głównej w Elblągu: 
Annę Szeląg, Jadwigę Pawluk i Mateusza Paradowskiego Studiów Pody
plomowych „Przygotowanie kadiy do prowadzenia kształcenia ustawiczne
go na odległość”. Osoby te pełniąfunkcję opiekunów merytorycznych plat
formy i autorów większości realizowanych obecnie kursów. Wykonuj ąteż 
część zadań związanych z administrowaniem platformą.

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji jest wirtualną częścią Wydziału 
Promocji i Współpracy z Bibliotekami. Jego misjąjest rozszerzenie dostępu 
do realizowanych przez bibliotekę zadań statutowych, takich jak:

 ̂ Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji dostępne jest pod adresem http://mo- 
odle.vvmbp.edu.pl. Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję ak
tualną w dniu 14 października 2009 r,

http://mo-


• organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedago
gicznych i bibliotek szkolnych,

•  udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
• inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
•  organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej.
Główne zadania Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji to:
• promowanie i koordynowanie działań WMBP w Elblągu w zakresie mul

timedialnego doskonalenia nauc:^cieli bibliotekarzy,
• przygotowanie i prowadzenie kursów e-leamingowych dla nauczycieli 

bibliotekarzy,
• przygotowanie i prowadzenie kursów e-leamingowych dla ogółu użytkow

ników w zakresie wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania infor- 
macj i oraz posługiwania się technologiami komunikacyjno-informacyjnymi,

•  przygotowanie kadry Biblioteki do realizacji doskonalenia na odległość,
• wspomaganie przygotowania nauczycieli bibliotekarzy szkół do wymagań 

stawianych przez nowe formy nauczania,
•  promowanie e-leamingu,
• współpraca z instytucjami realizującymi podobne zadania w kraju'̂ .

Jak to się odbywa?

Do realizacji zadań Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji skorzysta
liśmy z platformy zdalnej edukacji Moodle -Modular Object-Oriented Dy
namie Leaming Environment (modularne, zorientowane obiektowo, dyna
miczne środowisko nauczania). To jedna z najpopulamiejszych dziś w Polsce 
platform do prowadzenia kształcenia na odległość. W wyborze platformy 
fundamentalne wręcz dla nas znaczenie miał fakt, że Moodle rozpowszech
niany jest bezpłatnie, co z perspektywy słabo dofinansowanych bibliotek 
pedagogicznych jest jego ogromnym atutem. Nie bez znaczenia były też dla 
nas takie cechy tej platformy, jak:
•  dostępność menu w różnych wersjach językowych, w tym polskim,
• możliwość generowania grup w ramach danego kursu,
•  różnorodność zasobów i składowych możliwych do wykorzystania pod

czas opracowania kursu,
“A. Szeląg: Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu. „Bibliotekarz”, 2008. 

nr7-8,s.31.



•  sprawnie działający system komunikacji,
•  możliwość kontrolowania dostępu do wybranych kursów,
•  możliwość dostosowania ustawień platformy do indywidualnych potrzeb.

Co oferuje BCZE?

Platformę zdalnej edukacji wykorzystujemy do realizacji kursów w stu 
procentach zdalnych, jak też do prowadzenia zajęć stanowiących uzupełnie
nie tych prowadzonych w trybie stacjonarnym. Dzięki niezbyt skomplikowa
nemu interfejsowi, prosta w obsłudze platforma jest świetnym miejscem do 
samokształcenia, dlatego w propozycji Centrum nie zabrakło kursów do jego 
realizacji. Mood!e umożliwiłnam też udostępnienie nauczycielom materiałów 
przydatnych przy realizacji zajęć dydaktycznych nie tylko z zakresu edukacji 
czytelniczej i medialnej.

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji

Kateeorie kursów
<  pałdaem ik 2009
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Rys. 1. Fragment strony głównej platformy e-leamingowej WMBP w Elblągu

W chwili obecnej Centrum oferuje osobom zainteresowanym zdobywa
niem lub poszerzaniem wiedzy w sposób zdalny 13 bezpłatnych kursów, któ
re prezentowane są na platformie w 5 kategoriach:



•  kursy komputerowe -jedyna jak na razie kategoria, w której prowadzone 
są szkolenia w określonym z góiy przedziale czasowym „pod okiem” pro
wadzącego,

• materiały konferencyjne,
•  materiały do lekcji,
•  materiały dla bibliotekarzy,
• przysposobienie biblioteczne.

Na razie zdecydowana większość naszych kursów nie wymaga rejestro
wania się na platformie. Można z nich skorzystać logując się jako gość. 
W najbliższej przyszłości planujemy jednak wprowadzić obowiązek rejestra
cji dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem z Centrum użytkowników, 
w celu poznania ich i ich indywidualnych ścieżek poruszania się po platfor
mie. Ufamy, że pozwoli nam to rozwijać platformę i wzbogacać ofertę Cen
trum zgodnie z potrzebami i preferencjami konkretnych grup jej użytkowni
ków.

Uczestnicy naszych wirtualnych zajęć majądo dyspozycji materiały 
wprowadzające w zakres kursu udostępniane w formatach: .doc, .pdf lub 
.pps prezentowane w blokach tematycznych. W zależności od charakteru 
szkolenia sąone wzbogacone filmikami instruktażowymi wykonanymi przy 
pomocy darmowej aplikacji CamStudio oraz materiałami dostępnymi w In
ternecie. Autorzy kursów starają się też prezentować uczestnikom podsta
wowy zbiór definicji w postaci słowników pojęć. Niektóre szkolenia zakła
dają monitorowanie wiedzy uczestników poprzez dokonywanie oceny 
nadsyłanych zadań oraz testy sprawdzające.

Użytkownicy Centrum

Po roku funkcjonowania w BCZE zarejestrowanych jest 173 użytkow
ników z całego kraju. Dla osób, które uznają, że nie jest to „powalający” 
wynik chciałabym dodać, że do maja 2009 r. działalność Centrum propago
wana była głównie w środowisku bibliotekarskim, które wciąż jest na etapie 
„oswajania się” z uczeniem się -  nauczaniem zdalnym. Nie bez znaczenia na 
wspomnianą wyżej liczbę użytkowników ma też fakt, że zdecydowana więk
szość naszych kursów nie wymaga posiadania konta na platformie.

Wśród dotychczas zarejestrowanych odbiorców usług BCZE są: biblio
tekarze bibliotek uczelnianych i publicznych, nauczyciele bibliotekarze



bibliotek pedagogicznych i szkolnych, nauczyciele różnych przedmiotów, 
nauczyciele akademiccy, studenci i osoby nie związane z oświatą, w tym 
bezrobotni. Od chwili uruchomienia platformy logowano się na niej blisko 
104 575 razy (wejścia wszystkich użytkowników platformy na dzień 17 
wrześnie 2009 r.)

Na zakończenie

Po blisko 2. letniej pracy nad i z kursami e-leamingowymi nie będę ukry
wać, że opracowanie i wykonanie takiego kursu jest czasochłonne i wymaga 
zdecydowanie większego nakładu pracy od jego twórcy, niż przygotowanie 
analogicznego, realizowanego w trybie stacjonamym. Powodów jest oczy
wiście wiele, ale główny jest niezwykle banalny -  wszystko trzeba podać 
w formie pisemnej. Nigdy też właściwie nie można uznać, że raz opracowany 
kurs będzie nam służył długo bez dodatkowych nakładów pracy związanych 
z jego modyfikacją. Pamiętajmy, że otaczający nas świat „się kręci” i stale 
ulega zmianom, a my nie możemy tych zmian ignorować. Oczywiście ilość 
„modyfikacji” wynika bezpośrednio z zakresu tematycznego danego kursu. 
Jednak bez względu na jego temat, zmiany w opracowanym materiale deter
minować będą informacje zwrotne od uczestników zajęć. Uwzględniając je 
tworzymy wysokiej jakości „produkt edukacyjny” i zyskujemy zadowolenie 
tych, dla których go tworzymy. A o to przecież w tym wszystkim chodzi. 
Jeszcze więcej pracy czeka tych, którzy opracująkurs prowadzony w okre
ślonym czasie pod okiem prowadzącego, gdyż wymaga to dyspozycyjności, 
częstych wejść na platformę w różnych godzinach. Jeśli „przejmiemy się 
rolą”, trzeba to robić często po pracy i zaglądać na platformę, aby rozwiązać 
problem, rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na pytania, zatrzymać „chcą
cych zrezygnować”, no i oczywiście sprawdzić zadania.

Można się zniechęcić, prawda? Ale..., jak to w życiu bywa, jest też druga 
strona medalu. Opracowywanie i wykonywanie kursów zdalnych sprawia 
ogromną satysfakcję. Jest dużo bardziej dynamiczne, zróżnicowane w for
mie i narzędziach pracy i „wciąga”.

Zachęcając czytelników do podjęcia próby wykorzystania e-leamingu 
w działalności własnych placówek posłużę się poniższym fragmentem: Era 
świadomości systemowej (usieciowionej inteligencji) to era nadziei. 
Nie polega ona na usieciowieniu technologii, ale na usieciowieniu lu



dzi dzięki technologii. Nie jest to era inteligentnych maszyn, ale ludzi, 
którzy za pomocą sieci mogąpolączyć swoją inteligencją, wiedzą i kre
atywność, by dokonać przełomu w tworzeniu dobrobytu i rozwoju spo
łeczeństwa. To era ogromnych oczekiwań i niewyobrażałnych możli
wości .̂

* D. Tapscott, A. D. Williams: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia 
wszystko. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 69.



Adam Charkiewicz

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ONLINE 
W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

W WARSZAWIE W KONTEKŚCIE 
GLOBALNEJ SIECI CYFROWEJ

[...] człowiek powinien meblować tę maleńkąprzestrzeń swojej mózgownicy tylko tym, co 
może mu się naprawdę przydać, a całą resztę może złożyć w zakamarkach swej biblioteki, 
dokąd zawsze będzie mógł sięgnąć.

Artur Conan Doyle'

Kiedy człowiek jeszcze nie wynalazł pisma, jedynie pamięć mogła prze
chowywać w pieśni czy eposie historię jego dokonań. „The songlines”̂  -  
aborygeńskie pieśni stworzenia są nigdy nie zapisaną historią przodków 
Epoki Snu, niezmiennąi żywą w pamięci biblioteką wiedzy Aborygenów. 
Szlak snu jest tożsamy z pieśnią, każdy większy pagór, kamień lub ciek wod
ny ma swoje symboliczne odbicie w wyśpiewywanej pieśni, droga przypomi
na pieśń i prowadzi, tak jak nić Ariadny prowadziła po labiryncie Tezeusza. 
Pieśni stworzenia sązaprzeczeniem współczesnej wirtualnej skarbnicy wie
dzy, jako że można w nich poruszać się jedynie po mapie ludzkiego umysłu, 
a nie po intemetowej sieci światłowodów.

Wkrótce po odkryciu pisma powstały biblioteki. Największąbiblioteką 
starożytnego świata była założona przez Ptolemeusza i Sotera biblioteka 
w Aleksandrii, posiadająca ponad 700 tys. zwojów. Działał w niej słynny 
Kallimach z Cyreny, który uporządkował zwoje według działów głównych. 
Biblioteka Aleksandryjska miała ambicje zgromadzenia całej ówczesnej 
wiedzy. Ta idea dzięki nowym technologiom odżyła na nowo.

Gliniane tabliczki, papirusowe zwoje, pergamin, aż wreszcie papier po
zwolił człowiekowi na doskonalenie sposobów zapisywania myśli, lecz praw
dziwa rewolucja przyszła w 1455 r. za sprawą Johannesa Gutenberga, który

’ A. C. Doyle: Przygody Sherłocka Holmesa. Warszawa: Wydaw. Iskry, 1995, s. 43. 
 ̂B. Chatwin: Pieśni Stworzenia. Warszawa: Świat Książki, 2008, s. 85.



drukując czterdziestodwuwierszowąBiblię rozpoczął nową erę w dziejach 
książki. Francis Bacon uznał wynalazek druku za jedno z trzecli odkiyć, obok 
prochu strzelniczego i kompasu, które odmieniły postać św\dX:̂ . Narodził 
się człowiek liter,}ak zgrabnie ujął to McLuhan.

„Galaktyka Gutenberga”̂  zrewolucjonizowała świat,rozpowszechniania 
myśli, idei, nauki, literatury, postępu, a także zabobonów, plotek, łgarstw 
i bredni -  masową, przemysłowąprodukcjąsłowa drukowanego” .̂ Czy ta 
dygresja Władysława Kopalińskiego dotycząca wynalazku Gutenberga nie 
przypomina Państwu czegoś znajomego i bliskiego?

Odkrycie druku zmieniło proces uczenia się, zdeterminowało życie społecz
ne, liniowy układ liter i wierszy wszczepiły człowiekowi nawyk,^nyślenia line
arnego”. Ludzie przyjęli rolę konsumentów słowa, czytając je po cichu 
i w sposób całkowicie biemy. Dzisiejsza kultura czytaniaz sieci jest już całko
wicie odmienna od linearnego sposobu czytania. Dominuje hipertekst, czyli nie- 
lineama i niesekwencyjna organizacja danych, gdzie tekst jest rozbity na frag
menty i łączony ze sobą na wiele sposobów odsyłaczami. To tekst, który 
rozgałęzia się lub działa na żądanie czytelnika. Czytelnika, który już niestety nie 
czyta ksią^ „od deski do deski” i który przypomina nam nieco postać z książki 
Pierre Bayardapt. „Jak rozmawiać o książkach których się nie czytało” .̂ Po 
Gutenbergu następnym przełomem była rewolucja cyfiDwa, powstanie global
nej wirtualnej sieci i jej niesamowity, wręcz geometryczny postęp.

Narodził się człowiek cyfr! Historia Internetu zaczyna się w końcu lat 
sześćdziesiątych, kiedy to na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles 
zainstalowano w ramach projektu badawczego pierwsze węzły sieci. 
W tamtych latach mało kto przypuszczał, że ten skromny eksperyment roz
winie się w globalną sieć zawierającąbiliony bitów informacji i setid obsługu
jących je narzędzi.

Reasumując-trzy kamienie milowe w historii rozwoju ludzkiej myśli 
i sposobów jej gromadzenia, czyli wynalezienie pisma, wynalezienie druku 
i rzeczywistość wirtualna ukształtowały bibliotekę XXI w.

 ̂J. Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki e ty  druku. Warszawa; Wydaw. Nauko
we PWN, 2002, s. 7.

M. McLuhan; Wybór pism: Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka 
Gutenberga. Poza punktem. Warszawa; Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1975.

W. Kopaliński; Słownik Mitów i Tradycji Kultury. Warszawa: Wydaw. Naukowe 
PWN, 2002, s. 184.

® P. Bayard; Jak rozmawiać o książkach których się nie czytało. Warszawa; Państwo
wy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 15.



Większość bibliotek osiągnęła obecnie etap rozwoju biblioteki hybrydo
wej, łączącej w sobie dwa światy: rzeczywisty, utworzony przez fizycznie 
istniejącą instytucję i wirtualny, obejmujący cyfrową przestrzeń informa
cyjną

Zasoby osiągalne w cyfrowej przestrzeni informacyjnej Biblioteki Szkoły 
Głównej Handlowej, to bazy danych oraz szkolenie biblioteczne online, do 
których dostęp możliwy jest zarówno w sieci campusu, jak i poza nią.

Formuła biblioteki hybrydowej udostępniającej przestrzeń wirtualnąi fi
zyczną w postaci źródeł drukowanych i elektronicznych stwarza nowąja- 
kość w dziedzinie usług biblioteczno informacyjnych. Biblioteka hybrydowa 
pozwala nie tylko na przyjęcie i obsługę osoby w istniejącym fizycznie bu
dynku, ale poprzez intemetowąwitrynę stanowi również bramę wiodącądo 
cyfrowej przestrzeni informacyjnej. W ten sposób obsługuje całe rzesze 
wirtualnych czytelników, wskazując na konkretne źródła. Szala równowagi 
między informacją w wersji drukowanej i meta-informacją w wersji cyfro
wej przesuwa się obecnie w kierunku mediów cyfrowych. Dzięki rozwojowi 
technologii sieci komputerowych biblioteki akademickie—i nie tylko -  doko
nały ogromnego skoloi w jakości i szybkości dostarczania informacji. Użyt
kownicy Oddziału Informacji Naukowej Szkoły Głównej Handlowej mają 
dostęp do 30 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism naukowych, 7,5 tys. 
książek w Safari Books online oraz baz danych statystycznych i marketingo
wych dostarczających biznesowej i statystycznej informacji o krajach, ryn
kach i konsumentach. Swiadc^ to o tym, że biblioteka SGH idzie z duchem 
przełomu technologicznego i że jesteśmy przygotowani na potrzeby społe
czeństwa informacyjnego, które informacji naukowej poszukuje w zasobach 
sieci globalnej.

Szacuje się, że na świecie od czasów Gutenberga ukazało się ponad 36 
min tytułów książek. Przyjmując, że średnia objętość książki to 200 stron 
otrzymamy liczb>ę 7,2 mld stron. Trudno uwierzyć, że cały ten dorobek twór
czości naukowej i artystycznej utrwalony drukiem, po przeniesieniu na for
mat cyfrowy zmieściłby się na jednym lub dwóch serwerach. Gdyby zdigita- 
lizować wszystkie wydane książki, bez trudu można je skatalogować. 
Niestety, obecnie mamy w formie cyfrowej mniej niż 1,5% tego, co zostało 
opublikowane w formie ksią^owej’. Wiele dużych bibliotek już zdigitalizo- 
wało część swoich zbiorów. Biblioteka ApostolicaVaticana udostępniła po-

’ Ł. Gołębiewski; Śmierć książki No Future Book. Warszawa: Biblioteica Analiz 2008, 
s. 72.



nad 60 najcenniejszych rękopisów. Biblioteka Jagiellońska zdigitalizowała 
autograf dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich” etc., a jej 
zbiory wkrótce zapewne znajdąsię w cyfrowych zasobach wirtualnej biblio
teki świata.

Najbardziej znaną Bibliotekącyfrowąna świecie jest Project Gutenberg, 
ufundowany w 1971 r. przez amerykańskiego milionera Michaela Harta, 
który jako pierwszy uczynił e-książki szeroko dostępnymi. Według danych 
z 2009 r. Project Gutenberg udostępniał ponad 28 tys. różnych e-książek .̂

Wirtualny odpowiednik Biblioteki Aleksandryjskiej tworzy inny amery
kański milioner i wizjoner Brewster Kahle. Jego Aleksandria 2.0 funkcjonuje 
jako intemetowe archiwum, które przechowuje nawet kopie stron intemeto- 
wych, dzięki czemu możemy zobaczyć np. jak wyglądała witryna econo- 
mist.com w 1997 r. Archiwum zawiera obecnie 402 tys. plików MP3,201 
tys. filmów i 68 tys. koncertów. Kahle zrekrutował 135 bibliotekarzy z całego 
świata do pracy przy openlibrary.org—witrynie, której zadaniem jest stwo
rzenie katalogu wszystkich kiedykolwiek wydanych książek -  oczywiście 
z linkiem do pełnego tekstu’. Ideą Kahla jest, aby kultura była wolna i dzięki 
temu dostępna dla wszystkich. W czym zapewne dopomoże mu Ruch Wol
nej Kultury promujący wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju 
utworów, za pomocą Intemetu oraz innych mediów.

20 listopada 2008 r. został uruchomiony prototyp portalu Europejskiej 
Biblioteki Cyfrowej (Europen Digital Library) -  Europeana’®. Za pośrednic
twem tego portalu udostępniono 2 min zasobów cyfrowych różnego typu 
i formatu, zbiorów tekstowych, ikonograficznych, audiowizualnych oraz do
kumentów archiwalnych. W latach2009-2010 Komisja Europejska przezna
czy dla krajów członkowskich 120 min euro na umieszczenie narodowego 
dziedzictwa kulturowego w Internecie. Do 2010 r. kolekcja portalu Europe- 
ana ma liczyć 6 min obiektów cyfrowych z całej Europy. Priorytetem jest 
swobodny dostęp do europejskich wieloję:^cznych i wielokulturowych zaso
bów informacyjnych’*.

W tej wirtualnej, globalnej bibliotece mamy swój udział jako Biblioteka 
Szkoły Głównej Handlowej, poprzez udostępnianie baz naukowych, katalogu 
Aleph, zasobów platformy e-leamingowej oraz bibliotecznego szkolenia online.

* Informacje dostępne pod adresem: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page.
’ Informacje dostępne pod adresem: http://www.archive.org/index.php.

Informacje dostępne pod adresem : http://www.europeana.eu/portal.
“ A. Bożek, L. Kamińska-Mazur: Europeana -  Cyfrowa kolekcja Europejskiego Dzie

dzictwa Kultury. Warszawa: „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2009, nr 1 (93), s. 130.

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.archive.org/index.php
http://www.europeana.eu/portal


Zgodnie ze statutem Szkoły Głównej Handlowej Biblioteka jest ogólno- 
uczelnianąjednostkąorganizacyjnąo zadaniach naukowych, dydaktycznych 
i usługowych. Gromadzi zbiory z zakresu ekonomii, historii myśli ekonomicz
nej, ekonometrii, polityki ekonomicznej, historii i geografii gospodarczej 
poszczególnych krajów, prawa gospodarczego, statystyki, demografii, ra
chunkowości, finansów i bankowości, pracy i polityki społecznej, przedsię
biorstwa, przemysłu, handlu, transportu, usług, zarządzania i marketingu, 
ochrony środowiska oraz informatyki i cybernetyki. Dysponuje największym 
w Polsce księgozbiorem z zakresu szeroko pojętej problematyki społeczno- 
ekonomicznej. Księgozbiór główny jest największątego typu specjalistyczną 
kolekcją w Polsce. Zawiera m.in. wiele pierwszych wydań dzieł klasyków 
ekonomii. Stan liczbowy zbiorów ogółem wynosi 1 003 112 woluminów, 
w tym 216 778 woluminów wydawnictw ciągłych.

Do podstawowych zadań biblioteki uczelnianej, oh>ok gromadzenia, opra
cowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, a także świadczenia 
usług informacyjnych, należy szeroko rozumiana edukacja użytkowników.

Biblioteczne szkolenie online powstało i zadebiutowało w wrześniu2008 r. 
dzięki współpracy wszystkich agend Biblioteki oraz Centrum Rozwoju Edu
kacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku 
tj. 2009 od 1 października rusza wersja anglojęzyczna dla studentów zagra
nicznych. Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z fimkcjonowa- 
niem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług, a przede 
wszystkim ze sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury. Dla studen
tów pierwszego roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych 
biblioteczne szkolenie online jest obowiązkowe. Szkolenie prowadzone jest 
na platformie szkoleniowej, dostępnej pod adresem http://e-sgh.pl.

Program szkolenia obejmuje kilka działów, a jego głównym założeniem 
jest przede wszystkim informacja o sposobie funkcjonowania katalogu biblio
tecznego, możliwościach, jakie oferuje i zasadach korzystania. Treść główna 
szkolenia składa się z 6 części.

Część „O Bibliotece” zawiera ogólne informacje, zarys historii Biblioteki, 
godziny otwarcia i regulamin Biblioteki. Informacje w kolejnych pięciu czę
ściach opisująposzczególne agendy Biblioteki: Czytelnię Ogólną Czytelnię 
Czasopism Polskich i Zagranicznych, Wypożyczalnię, Oddział Informacji 
Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej, gdzie krok po kroku poka
zany jest sposób poruszania się po systemie biblioteczno-informacyjnym 
ALEPH. Materiał e-leamingowego szkolenia opatrzony jest przykładami

http://e-sgh.pl


i odnośnikami do stron zewnętrznych oraz baz danych. Każda część zawiera 
elementy kontrolne, czyli pytania testowe, pozwalające na samodzielne 
sprawdzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości. Ponadto materiały wzbo
gacone zostały o galerie zdjęć z wszystkich działów biblioteki. Dla uporząd
kowania terminologii związanej z bibliotekązamieszczono ogólny słownik 
terminów. Na końcu szkolenia znajduje się interaktywny test zaliczeniowy.

Szkolenie biblioteczne on-line ma za zadanie zachęcić czytelnika, w tym 
wypadku studenta I roku do samodzielnego korzystania ze wszystkich do
stępnych zasobów biblioteki zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych. Szko
lenie kończy się testem składającym się z 20 pytań i aby go zaliczyć, należy 
udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Najego realizację przewi
dziano 90 minut, czas odliczany jest od momentu wejścia do testu. W przy
padku niepowodzenia możliwość ponownego rozwiązania testu dostępna 
jest po 24 godzinach od ostatniego generowania testu.

Szkolenie biblioteczne online jest dostępne w Internecie 24 godziny na 
dobę i student może je odbyć w dogodnym dla siebie miejscu, czasie i tempie. 
Pozwala na indywidualizację nauczania, ale również wymaga od studenta 
osobistego zaangażowania i zapoznania się z kursem, stymulując i rozwijając 
jednocześnie umiejętność samodzielnej nauki. Szkolenie ma atrakcyjną for
mę zajęć w postaci e-leamingu; ponadto student ma możliwość wielokrotne
go powracania do treści zawartych w szkoleniu w celu przypomnienia 
i utrwalenia wiedzy dotyczącej poszczególnych zagadnień.

Myślę że wszystko to, co człowiek stworzył wartościowego przed i po 
Gutenbergu, jak i w rzeczywistości wirtualnej, znajdzie swoje miejsce 
w światowych zasobach cyfrowych. Żywię nadzieję, że dostęp do tej wirtu
alnej biblioteki będzie otwarty, a zawartość rzetelna i nieocenzurowana. Ska
la przedsięwzięcia jest ogromna -  to tak, jakby skopiować i zmultiplikować 
wszystko to, co człowiek do tej poiy stworzył. Pytanie tylko, czy rzeczywi
ście warto wszystko zachować, a jeśli nie, to kto ma dokonać wyboru?

Mam też nadzieję, że świat bibliotek wraz z ksią^ami, który jest mi bliski, 
nie zniknie i że zawsze będzie można przedefilować jak generał Stumm 
u Musila „przed frontem niezliczonego mnóstwa książek..

R. Musil: Człowiek bez właściwości. T. 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw
niczy, 1971, s. 171.



Magdalena Brewczyńska, Agata Safian

WYKORZYSTANIE 
PLATFORMY EDUKACYJNEJ MOODLE 

W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM 

EDUKACЛ NAUCZYCIELI WE WŁOCŁAWKU

Intensywny rozwój technologii spowodował, że stajemy się społeczeń
stwem informacyjnym, w którym informacja jest kluczowym produktem, 
a wiedza nowym ekonomicznym bogactwem. To niewątpliwie nowy etap 
rozwoju w dziejach ludzkości, który nie jest związany tylko i wyłącznie z in
formatyzacją, ale także z przygotowaniem człowieka do nowych potrzeb, 
a głównie do kształcenia ustawicznego przez całe życie. Jednym z zadań Bi
blioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczy
cieli we Włocławku jako biblioteki pedagogicznej, jest przygotowanie użyt
kowników do życia we współczesnym świecie. Bibliotekarze mająprzede 
wszystkim stwarzać warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacj i z różnych źródeł oraz posługi
wania się technologią informacyjną.

Biblioteki pedagogiczne sąplacówkami wspierającymi system kształce
nia i doskonalenia nauczycieli, studentów i uczniów. W dobie powszechnie 
dostępnego Internetu biblioteki mogąodnaleźć dla siebie nowe miejsce i stać 
się nieodzownym źródłem wiedzy i informacji. W związku z powyższym 
Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Na
uczycieli we Włocławku stara się znajdować nowe formy działań, które 
w znaczącym zakresie spełniąoczekiwania użytkowników. Do takich przed
sięwzięć należy uruchomienie platformy e-leamingowej Moodle. Ta specjal
na oferta ma charakter kursów przygotowywanych w formie online oraz 
materiałów samokształceniowych, umieszczonych na stronie intemetowej 
placówki pod adresem http://www.cen.org.pl, gdzie każdy zainteresowany

http://www.cen.org.pl


może w dowolnym czasie nauczyć się poruszania po świecie e-informacji 
i e-źródeł, wylcorzystując zamieszczone na platformie materiały.

Tradycyjny model biblioteki postrzeganej jako składnica książek i czaso
pism odchodzi w zapomnienie. Obecnie miejsce to kojarzone jest coraz czę
ściej z książkami, podręcznikami i czasopismami w wersji elektronicznej, 
gdzie funkcjonuje elektroniczny katalog biblioteczny OPAC, dostępne są 
pełnotekstowe źródła informacji. Standardowym wyposażeniem sąkompu- 
tery z dostępem do Internetu. Od bibliotekarza zależy, jak ten sprzęt będzie 
wykorzystany i jakąflinkcję będzie spełniać biblioteka. Dlatego wychodząc 
naprzeciw tym wyzwaniom Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskie- 
go Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaproponowała wirtualną 
edukację, czyli nauczanie na odległość. Ponieważ ta forma edukacji staje się 
zjawiskiem powszechnym, dostosowanym do wymogów współczesnego 
świata, dlatego jest to kierunek rozwoju, w który biblioteka aktywnie włączy
ła się, upatrując w tym szansę poszerzenia zakresu swoich usług.

W tym celu zdecydowano się na wykorzystanie systemu Moodle, po
wszechnie wykorzystywanego przez różne ośrodki oświatowe i edukacyjne, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jego niewątpliwa popularność wynika 
z faktu, iż jest on udostępniany za darmo, na zasadach licencji Open Source, 
charakteryzuje się bardzo prostąobsługąi jest narzędziem niezwykle funk
cjonalnym ze względu na modułowąbudowę systemu. Z tego powodu opro
gramowanie Moodle okazało się idealnym rozwiązaniem dla biblioteki.

Działania Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Włocławku pr^brały trójdzielny układ, który jedno
cześnie pozwolił na zrealizowanie kilku założeń: pełnienie przez bibliotekę 
funkcji centrum informacji; wykorzystania tecłinologii informacyjnej w pra
cy własnej i zawodowej osób uczestniczących w kursach oraz zastosowanie 
systemu do realizacji zajęć dydaktycznych oferowanych przez Bibliotekę. 
Poza tym bardzo istotnym celem w tak skonstruowanym schemacie było za
łożenie całkowitego wdrożenia w wykorzystanie systemu Moodle przez oso
by opracowujące kursy.

Kursy samokształceniowe

W samokształceniu najistotniejszą rolę odgrywa podmiotowość uczące
go się, rozumiana jako potrzeba człowieka dorosłego wynikająca z własnego



odczucia, z własnej potrzeby, a także z potrzeby społecznej ’. W takim ujęciu 
samokształcenie stanowi działalność skupioną w różnorodny sposób na po
zyskiwaniu treści, zaś celem głównym staje się poszerzenie, zdobycie oraz 
pogłębienie posiadanej wiedzy, służące wzbogacaniu osobowości oraz do
skonaleniu posiadanych kwalifikacji. Ponieważ do głównych zadań biblioteki 
pedagogicznej należy udział w procesie kształcenia i doskonalenia nauczy
cieli i studentów, dlatego niezwykle istotnym jest prowadzenie działalności 
informacyjnej, która wspomaga proces samokształcenia pozwalający na 
przygotowanie do kształcenia ustawicznego. Z tego względu pierwszy za
proponowany cykl kursów na platformie Moodle (http://etest.cen.info.pl), 
związany jest z tworzeniem własnych, indywidualnych zasobów wiedzy oraz 
zapewnianiem dostępu do zasobów informacji. Obszar zastosowania platfor
my internetowej w prezentowanym obszarze służy dostarczaniu materiałów 
edukacyjnych, kierowaniu do interesujących zasobów intemetowych oraz 
gromadzeniu użytecznych zasobów wiedzy. Kursy realizowane w tym cyklu 
to:
•  E-źródła w pracy samokształceniowej.
•  Web 2.0 w edukacji: narzędzia i zasoby.
•  Open Source w praktyce szkolnej.

Kursy te udostępniane są w układzie tematycznym, który umożliwia pro
wadzenie procesu dydaktycznego o otwartym charakterze i niesprecyzowa- 
nym terminie zakończenia. Udostępnianie treści merytorycznych odbywa się 
za pomocą narzędzi zgrupowanych w kategorii „Zasoby” oraz niektórych 
elementów z kategorii aktywności. Wśród wykorzystywanych zasobów znaj- 
dująsię: strony tekstowe, zawierające krótkie dane wprowadzające do każ
dego kursu; edytory do umieszczania treści formatowych w postaci HTML, 
dzięki którym znajdująsię w kursach treści w formatach multimedialnych 
i graficznych oraz linki do stron WWW, dzięki którym możliwe jest natych
miastowe skorzystanie z interesujących witryn. Takie wykorzystanie zaso
bów platformy realizuje zasadę samokształcenia w edukacji zdalnej.

W samokształceniu na odległość biblioteka upatruje umożliwienie użyt
kownikom samodzielności wyboru, przy jednoczesnym indywidualnym okre
śleniu kierunku poszukiwań zapewniającym świadome budowanie procesu 
samokształcenia.

' J. Bednarek, E. Lubina: Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyłci. Warszawa: 
PWN, 2008, s. 68.
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Kursy о charakterze warsztatowym
Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku jest częściąKujawsko-Pomor- 

skiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Z tego względu plat
forma e-leamingowa poszerza swoje usługi o kursy, które skierowane są do 
nauczycieli zainteresowanych danątematykąoraz kursy będące uzupełnie
niem edukacji stacjonarnej (tzw. edukacji synchronicznej).

Pierwszy zaproponowany kurs w tym cyklu to „Wykorzystanie progra
mu Movie Maker w tworzeniu filmów edukacyjnych”.

Struktura kursu obejmuje;
-wprowadzenie do tematu o charakterze prezentacji multimedialnej, za

wierające opis merytoryczny materiału oraz wskazanie możliwości prak
tycznego zastosowania prezentowanej wiedzy.

MM: Windows MOVW Maker Miciosoft irternet Explor
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Program Windows Movie Maker
to funkcja systemu operacyjnego 
Windows umożliwiająca tworzenie 
na komputerze filmów edukacyjnych 
oraz pokazów slajdów wraz z różnymi 
przejściami, efoktami specjalnymi, 
muzyką  ̂a nawet komentarzami.

Rys. 1. Wstęp teoretyczny do kursuW ykorzystanie programu Movie Maker 
w tworzeniu filmów edukacyjnych”

-przedstawienie zasadniczych treści, które podzielone jest na mniejsze 
jednostki wzbogacone różnorodnymi aplikacjami multimedialnymi,
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о  programie Windows Movie Maker

Program Windows Movie Mal<er to funl<cja systemu operacyjnego Windows 
’ Vista umożliwiająca tworzenie na komputerze domowycin filmów oraz pokazów 
slajdów wraz z profesjonalnie wyglądającymi tytułami, przejściami, efektami 
specjalnymi, muzyką, a nawet komentarzami. Po utworzeniu własnego filmu za 
pomocą programu Windows Movie Maker można go również opublikować oraz 
udostępnić znajomym i rodzinie.

^  Windov(/s Movie Maker 

В  Skróty klawiaturowe programu Movie Maker

130 m arzec - 5 P le c ie ń
■

Wstawianie klipów w programie Windows Movie Maker ■ ■

16 kw'iecien - 1 2  Hwecień 
Projekty

^  Przechwytywanie materiału z urządzenia wideo

113 t<vviecień - 1 9  kvviecieti 
Efekty w Windows Movie Maker 

й  Dodawanie przejść i efektów

120 tw iecień - 26 kwiecień ^ 3
Dodawanie tytułów i napisów końcowycli 

Й  Dodawanie tytułów i napisów końcowych

Rys. 2. Wybrane treści tematyczne w kursie „Wykorzystanie programu Movie Maker 
w tworzeniu filmów edukacyjnych”

-zagadnienie problemowe do samodzielnego wykonania, które jedno
cześnie jest podsumowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności,

-podsumowanie kursu w formie testu końcowego, jest to część spraw
dzająca zdobytąwiedzę.

Ostatnim elementem kursu jest ankieta, która stanowi niezwykle ważną 
informację zwrotnądla prowadzących kurs, ponieważ dotyczy oceny jakości 
kursu oraz staje się podstawą do ewentualnych korekt w zakresie organiza
cji kursu.
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Rys. 3. Praca zaliczeniowa w kursie „Wykorzystanie programu Movie Maker 
w tworzeniu filmów edukacyjnych’’

4  Л  Kilkukrotne dodanie tego samego efektu do Mipu powoduje
Punkty: - Л

V\^ierz O a Nie zastosowanie tego efeklu ani razu
odpowiedź ^  b Zastosowanie tego efektu tyle razy. ile razy został dodany

[ Zatwierdź

5 w  przypadku dodawania wielu efektów można zmienić kolejność ich wyświetlania
Punkty - Л

Odpowiedź: o  Prawda
OFatez

Zatwierdź

6 Л  Jeśli system na komputerze został uakluamiony z systemu Windows XP do systemu Windows Vista, pobrane i
_ ^  _ zainstalowane wcześniej przejścia i efekty doda0<owe me będą dostępne w bieżącej wersji programu Windows

Movie Maker

Odpowiedź: O Prawda 
O Fałsz

Rys. 4. Test końcowy w kursie „Wykorzystanie programu Movie Maker 
w tworzeniu filmów edukacyjnych”



Kurs online skierowany do uczniów

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku w ramacłi inspirowa
nia i promowania edukacji czytelniczej i medialnej oraz organizowania i pro
wadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej oferuje m.in. organizację lek
cji bibliotecznych. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie zajęciami dla 
szkół ponadgimnazjalnych, dotyczącymi tworzenia bibliografii załącznikowej 
i wyszukiwania informacji w Internecie, zapadła decyzja o rozszerzeniu tra
dycyjnej formuły zajęć o edukację zdalną. Mając do czynienia z użytkowni
kiem biblioteki szkolnej, który jest uczeniem należącym do netgeneracji, ta 
forma zajęć okazała się szczególnie interesująca. Ponieważ uczeń posiada 
niejako wrodzone umiejętności korzystania z narzędzi, jakie oferuje współ
czesny świat: palmtopów, iPhon-ów, Amazon Kindle (przenośne urządzenie 
do czytania ebook-ów) oraz innych urządzeń mobilnych, dlatego wykorzy
stanie nauczania na odległość stało się całkowicie uzasadnione.

Zaproponowany kurs „Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej. 
Wyszukiwanie informacji bibliograficznych” wykorzystuje narzędzia i tech
nologie Web 2.0: błogi, fora dyskusyjne, społeczne katalogi OPAC, komuni
katory, podcasty, serwisy zakładkowe, gry typu Second Life atakże serwi
sy typu wiki. Kurs ten powstał z myśląo uatrakcyjnieniu tradycyjnych metod 
kształcenia. Celem głównym kursu jest nauka sporządzania bibliografii za
łącznikowej, uświadomienie jej ważności w pracy naukowej i samokształce
niowej oraz kształtowanie umiejętności formułowania zapytań w językach 
formalnych lub naturalnych, w celu wyszukiwania informacji w zintegrowa
nych bazach danych.

Prezentowany kurs zmusza ucznia do wielu czynności, dostarcza przy 
tym kompletu potrzebnych materiałów, nie tylko dotyczących omawianych 
zagadnień, ale także uzupełniających w postaci „Słownika”, który może być 
modyfikowany również przez uczestników zajęć i stanowi formę samoucz
ka. Lekcje tworzą teksty odwołujące się do określonych treści za pomocą 
różnorodnych połączeń. Kontrola procesu zdobywania wiedzy przez ucznia 
odbywa się za pomocą „Quizu”. Etapem kończącym kurs jest przygotowa
nie przez ucznia bibliografii załącznikowej na wybrany temat w oparciu o in
formacje dostępne w różnych bazach danych.

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku staje się miejscem, w którym łączą się dwa 
światy: realny i wirtualny. Określenie „biblioteki hybrydowej” jest w tym



przypadku w pełni uzasadnione. Zadaniem takiej biblioteki staje się wspiera
nie nowych form uczenia się (e-leaming), kształcenia ustawicznego (lifelong 
leaming); współpraca z innymi bibliotekami (np. Infobibnet-elektroniczna 
sieć współpracy bibliotek) w celu optymalizacji usług bibliotecznych. 
W związku z wyraźnym ruchem w kierunku modeli otwartych (Open Sour
ce, Open Knowledge Initiative; nowe modele licencjonowania: Creative 
Commons itp.) biblioteka skupia się na ich wykorzystaniu, czego przykładem 
jest platforma Moodle. Jest to pierwsza, jeszcze nie w pełni ukonstytuowana 
propozycja systemu e-leamingu, która w miarę upływu czasu będzie uzupeł
niana i doskonalona.



Małgorzata Stanula

E-LEARNING 
W AKADEMICKIM KSZTAŁCEMU 

BIBLIOTEKARZY I PRACOWNЖÓW 
ШЕОКМАСЛ -

NA PRZYKIADZIE WYKORZYSTANIA PLATFORMY ZDALNEGO NAUCZANIA

W In s t y t u c i e  In f o r m a c j i  N a u k o w e j  i B ib l io t e k o z n a w s t w a  
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Cel i opis badań

Elementy zdalnego nauczania już od dawna sąobecne w kształceniu stu
dentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w wielu ośrodkach aka
demickich, nie tylko za granicą, ale także w Polsce’. Od lat dziewięćdziesią
tych XX w. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej jako Instytut INIB UJ) wykorzystywane 
były komputery i sieci komputerowe do wspomagania procesu dydaktycz
nego, w tym próby nauczania na odległość (poczta elektroniczna, strony 
WWW, listy dyskusyjne, wideokonferencje, błogi). Zainteresowanie nauczy
cieli akademickich e-leamingiem w Instytucie INIB UJ wzrosło w ostatnim 
czasie wraz z pojawieniem się możliwości wykorzystania uczelnianej platfor
my zdalnego nauczania PEGAZ, opartej na technologii Moodle. Platforma ta 
powstała dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest 
administrowana przez centralnąjednostkę uniwersytecką- Centrum Zdal
nego Nauczania UĴ .

' O doświadczeniach z kraju i zagranicy w kształceniu na odległość bibliotekarzy 
i profesjonalistów informacji oraz w e-edukacji użytkowników bibliotek-zob.: Edukacja 
na odległość: nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Red. M. Kocójowa. Kra
ków; Wydaw. UJ, cop. 2003,261 ss. oraz E-learning: doświadczenia polskich bibliotekarzy. 
„Biuletyn EBIB” 2009 nr 4 (104). [dokument elektroniczny] [dostęp: 19.10.2009]. Tryb 
dostępu: <http://www.ebib.info/2009/104/index.php>.

 ̂Więcej o CZN UJ i platformie PEGAZ zob. pod adresem: http://www.czn.uj.edu. 
pl/ [dostęp: 19.10.2009].

http://www.ebib.info/2009/104/index.php
http://www.czn.uj.edu


Od roku akademickiego 2008/2009 nauczanie studentów z wykorzysta
niem uczelnianej platformy e-leamingu włączone zostało w strategię dydak
tyki Instytutu Ш1В UJ i przyjęte jako rozwiązanie perspektywiczne na kolej
ne lata, odpowiadające trendom we współczesnej dydaktyce na wszystkich 
poziomach kształcenia, jak również wymogom obecnego i przyszłego rynku 
pracy absolwentów.

Po roku doświadczeń w prowadzeniu zajęć z wybranych przedmiotów 
w trybie mieszanym: częściowo w sposób tradycyjny w salach, a częściowo 
zdalnie na platformie PEGAZ, warto pokusić się o pierwsze refleksje i wnio
ski. Nauczyciele ustalająproporcje godzin zajęć w formie tradycyjnej i na 
platformie e-leamingowej, w zależności od charakteru i celów dydaktycz
nych danego przedmiotu, bieżącej oceny postępów procesu dydaktycznego 
oraz potrzeb i możliwości studentów. W pierwszym roku realizacji tego typu 
zajęć prowadzący decydowali się na ogół odbyć w trybie zdalnym kilka lub 
kilkanaście godzin ze swojego przedmiotu, zachowując zazwyczaj przewagę 
lub równowagę godzin zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. Jednakże 
platforma służyła najczęściej jako wzbogacenie, uzupełnienie i pomoc do 
całego przedmiotu, będąc „miejscem” zamieszczania materiałów dla studen
tów, dyskusj i, konsultacji, pracy w grupach oraz wykonywania zadań i testów 
przez studentów. W ten sposób „obecność” i aktywność nauczyciela oraz 
studentów na platformie nie ograniczała się do przewidzianych na e-leaming 
godzin z danego przedmiotu, lecz rozciągała się na cały okres zajęć i obejmo
wała wielorakie aspekty procesu dydaktycznego. Studenci mieli zatem oka
zję poznać w praktyce różne narzędzia e-leamingowe, jakie oferuje platfor
ma Moodle i zastosować je do nauki, komunikacji i kontroli swoich wyników.

Na początku wdrażania technologii e-leamingowej jako działania plano
wego i długofalowego w instytucji dydaktycznej, trzeba przede wszystkim 
poznać opinie odbiorców tych działań -  studentów i uwzględnić je w planach 
rozwoju i w doskonaleniu e-nauczania.

Przeprowadzone badania, których wyniki zostanąprzedstawione w ni
niejszym artykule, koncentrowały się na studentach, jako uczestnikach zajęć 
prowadzonych w trybie blended-learning— częściowo w formie tradycyj
nej, a częściowo w formie e-leamingu. Głównym celem badań było określe
nie stopnia akceptacji mieszanego trybu zajęć wśród studentów studiów sta- 
cjonamych i niestacjonamych informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 
uczestniczących w zajęciach tego typu w Instytucie INIB UJ w roku akade
mickim 2008/2009.



Ponadto wyznaczono następujące cele:
•  Porównanie zajęć prowadzonych w e-leamingu i w formie tradycyjnej pod 

względem wyróżnionych kilkunastu cech i zbadanie opinii studentów, które 
z tych cech procesu dydaktycznego postrzegająjako mocne, a które jako 
słabe strony poszczególnych form nauczania. Jak studenci ze swojej per
spektywy oceniająprzydatność e-leamingu w procesie nauczania i ucze
nia się?

•  Określenie skali problemów związanych z korzystaniem z platformy e- 
nauczania (m.in. aspekt dydaktyczny, techniczny i psychologiczny). Co 
studentom przysparzało najwięcej problemów i sprawiało trudność, a co 
było dla nich łatwe?

•  Rozpoznanie nastawienia studentów do e-leamingu w dalszej edukacji 
akademickiej oraz w ich przyszłej lub obecnej działalności zawodowej.

Anonimowe badania ankietowe przeprowadzono na przełomie maja 
i czerwca 2009 r., pod koniec drugiego semestru. Badania objęły studentów 
pierwszego i trzeciego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierw
szego stopnia INIB UJ, którzy przez dwa semestry uczestniczyli w obowiąz
kowych zajęciach z kilku przedmiotów (w trzech, czterech lub pięciu), pro
wadzonych częściowo na uczelnianej platformie e-nauczania PEGAZ 
{Moodlef.

Ankietę wypełniło 145 studentów (w tym 88 studentów stacjonamych 
i 57 studentów niestacjonamych), spośród ogólnej liczby 187 osób na bada
nych latach studiów. W grupie respondentów studenci stacjonarni stanowią 
ok. 60%, studenci niestacjonami-ok. 40%. Kwestionariusz ankiety zawierał 
łącznie 23 pytania (4 pytania o charakterze informacyjnym, 19 pytań związa
nych z przedmiotem badań), głównie zamknięte, jednokrotnego wyboru 
z pięciostopniowąskaląLikerta' .̂

 ̂Jako grupę do badań wybrano studentów studiów pierwszego stopnia ze względu na 
perspektywę kontynuacji studiów w kolejnych latach. Pominięto drugi rocznik studiów, co 
podyktowane było niewielką liczbą godzin zajęć w e-leamingu. Liczba przedmiotów pro
wadzonych w e-learningu różni się u studentów nawet tego samego roku, gdyż grupy zaję
ciowe mogli prowadzić różni nauczyciele, a korzystanie z metod i technik kształcenia na od
ległość było i jest indywidualnym wyborem prowadzących. Ponadto nieliczni studenci 
realizowali indywidualny tok studiów lub z innych przyczyn uczestniczyli w mniejszej 
lub większej liczbie e-kursów. I tak: ok. 87% studentów objętych badaniami uczestniczyło 
w trzech, czterech lub pięciu e-kursach w ramach przedmiotów prowadzonych w trybie 
mieszanym; ok. 4% deklarowało odbycie jednego lub dwóch e-kursów, zaś ok. 6% osób -  
sześć i więcej e-kursów.

“’Autorka wyraża ogromne podziękowanie Panu Jerzemu Gruszce za pomoc w staty
stycznym opracowaniu wyników ankiet.



w  prezentowanym omówieniu, poza wynikami ankiet, wykorzystano 
także uwagi i opinie studentów przekazane w rozmowach, a także osobiste 
obserwacje i doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z kilku 
przedmiotów na platformie e-nauczania.

Nauczanie w trybie b len d e d -le a rn in g y fln s ty tx iQ iQ  INIB UJ 
w opinii studentów

W badaniach ankietowych poproszono studentów o wyrażenie opinii na 
temat zajęć prowadzonych w Instytucie INIB UJ częściowo w formie e- 
leamingu, częściowo w formie tradycyjnej. Zebrane w tab. 1 odpowiedzi 
respondentów na pytanie — Czy odpowiadają Panu/i takie zającia? — 
pokazują, że aż 80% studentów akceptuje taką formę realizacji zajęć (odpo
wiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak). Żaden z przebadanych studentów 
nie wyraził zdecydowanej dezakceptacji dla formy mieszanej zajęć (brak 
odpowiedzi: zdecydowanie nie), zaś odpowiedź raczej nie zadeklarowało 
jedynie 5,5% studentów, czyli 8 osób na 145 badanych.

Tabela 1
Stopień akceptacji przez studentów mieszanego trybu zajęć (prowadzonych częściowo  

w formie e-learningu, częściowo w formie tradycyjnej) w Instytucie INIB UJ*

Czy odpowiadają Panu/i takie zajęcia? Częstość Procent

Odpowiedzi: zdecydowanie tak 31 21,4

raczej tak 86 59,3

ani tak. ani nie 20 13,8

raczej nie 8 5,5

zdecydowanie nie 0 0,0

Ogółem (ważnych) 145 100,0

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

* Postawiono tutaj pytanie ogólne i wprowadzające w bardziej dogłębne badania opinii 
studentów. W dalszej części niniejszego omówienia będą zanalizowane opinie studentów ze 
względu na poszczególne cechy zajęć w trybie mieszanym, co da pełniejszy i bardziej 
szczegółowy obraz stosunku studentów do tychże zajęć.



Oceny mieszanego trybu zajęć nie różnią się znacząco na studiach stacjo
narnych i niestacjonarnych (wykres 1). Jednakże zauważa się, że studenci 
stacjonarni nieco bardziej entuzjastycznie przyjmująnowąformę zajęć (83% 
opinii pozytywnych), gdy zaś poparcie studentów niestacjonarnych jest nieco 
mniejsze (77% opinii pozytywnych). W obu przypadkach odsetek studentów 
akceptujących mieszaną formę zajęć jest bardzo wysoki. Podkreślić trzeba 
brak opinii zdecydowanie sprzeciwiających się prowadzeniu zajęć równolegle 
w sposób tradycyjny i zdalny na obydwu trybach odbywania studiów.

Czy odpowiadają РапиЛ takie zajęcia? 
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zdecydowanie raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie 
tak nie

Wykres 1. Porównanie opinii studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
na temat zajęć w trybie mieszanym w Instytucie INIB UJ 

Źródło; badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Opinie studentów na temat wdrożenia systemu e-edukacji do toku stu
diów w Instytucie INIB UJ świadczą, że studenci pozytywnie reagują na 
innowacje dydaktyczne i jest to w ich odbiorze oczekiwany kierunek rozwoju 
form kształcenia.

Ten wysoki stopień akceptacji mieszanej formy studiowania (a więc 
częściowo w e-leamingu, częściowo metodątradycyjną) zyskuje również 
potwierdzenie w odpowiedziach studentów na kolejne pytania kwestionariu
sza ankiety. Dotyczyły one hipotetycznej sytuacji, w której zajęcia teoretycz



ne (пр. wykłady, konwersatoria) i zajęcia praktyczne (np. ćwiczenia, labora
toria) prowadzone byłyby tylko w formie tradycyjnej lub tylko w formie 
e-leamingu. Studentów pytano więc o zdanie w kwestii rozwiązań skrajnych: 
dalszego prowadzenia zajęć tylko w sposób tradycyjny, bądź tylko w e-lear- 
ningu.

W tych dwu hipotetycznie założonych sytuacjach procent studentów ak
ceptujących tylko e-leaming lub tylko formę tradycyjną(odpowiedzi: zdecydo
wanie się zgadzam i zgadzam się) wahał się od 21 do 33%, zdanie obojętne 
(odpowiedź: ani się zgadzam, ani się nie zgadzam) zadeklarowało od 26 do 
36% przebadanych osób, zaś liczba przeciwników takiego skrajnego rozwią
zania wahała się w granicach od 32 do 44% (odpowiedź: nie zgadzam się 
i zdecydowanie się nie zgadzam). Rzeczone wyniki przedstawiajątabele 2 i 3. 
Procent studentów wyrażających akceptację wobec rozwiązań skrajnych, 
opinię indyferentnąoraz dezakceptację, rozkłada się więc dość równomiemie, 
co oznacza, że żadna z omawianych form realizacji zajęć nie zyskuje zdecydo
wanych przeciwników i zwolenników. Studenci nie chcązajęć wyłącznie w e- 
leamingu, ale też nie chcąpozostać wyłącznie pizy formie tradycyjnej. Można 
zatem przyjąć, że powyższe wyniki potwierdzająpozytywne nastawienie stu
dentów do mieszanego trybu zajęć, w którym to procesie dydaktycznym wy- 
stępująobok siebie metody tradycyjne i metody e-leamingu.

Tabela 2
Preferowane przez studentów formy kształcenia (e-leaming)

Czy zajęcia teoretyczne/praktyczne powinny być 
prowadzone tylko w  e-leamingu?

Zajęcia teoretyczne Ząęcia praktyczne

Procent Procent

Odpowiedzi: zdecydoMome się zga±cm 6,9 5,5

zgnd-amsią 23,6 28,3

ani się zgadzam, ani się rae zgadzam 25,1 26,2

nezgactnmsię 31,9 32,4

-decydowanie się nie zgadzam 11,8 7,6

Ogółem 100,0 100,0

Źródło; badania własne, maj/czerwiec 2009 r.



Preferowane przez studentów formy kształcenia (forma tradycyjna)

Czy zajęcia teoretyczne/praktyczne powinny być 
prowadzone tylko w formie tradycyjnej?

Zajęcia teoretyczne

Procent

Zajęcia praktyczne

F*rocent

Odpowiedzi: :xlecydowanie się ẑ cutam 11,0 6.2

zgadzam się 20,7 15,2

ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 35,9 34,5

nie zgadzam się 28,3 37,2

zdecydowanie się nie zgadam ,̂1 6,9

Ogółem 100,0 100,0

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Uzyskane z ankiet dane pozwoliły także na określenie, dla jakiego rodza
ju przedmiotów (teoretycznych czy praktycznych) forma e-nauczania była
by-zdaniem studentów-odpowiedniejsza. Studenci w większym stopniu 
byliby skłonni zaakceptować w pełni e-leamingowe zajęcia praktyczne 
(34%), a w nieco mniejszym stopniu realizowane całkowicie w tej formie 
zajęcia teoretyczne (31%). Głosów przeciwnych zajęciom teoretycznym 
tylko w e-leamingu jest też więcej (44%), niż głosów przeciwnych zajęciom 
praktycznym tego rodzaju (40%).

Można postawić pytanie, co wpłynęło na pożyty wną opinię studentów 
o e-nauczaniu i tak wysokąakceptację dla wdrożenia e-leamingu do procesu 
studiowania? Niewykluczone, iżjednąz przyczyn pozytywnej u większości 
badanych oceny systemu nauczania komplementarnego z zastosowaniem 
e-leamingu, jest właściwe przygotowanie studentów do korzystania z tej for
my studiowania w Instytucie INIB UJ, szczególnie zaś opanowanie umiejęt
ności posługiwania się platformąMoodle .̂

Przygotowanie studentów do studiowania 
w trybie mieszanym zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć w e-leamingu z danych przedmiotów, przepro
wadzono w małych grupach przygotowawcze zajęcia wstępne w pracowni

® Wslcazane przez studentów zalety e-learningu, które również mogły zaważyć na 
pozytywnej ocenie zajęć w trybie mieszanym, zanalizowano w dalszej części artykułu.



komputerowej, które miały na celu przedstawienie metodologii e-leamingu 
oraz praktyczne przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianej plat
formy zdalnego nauczania PEGAZ (Moodle). Jak pokazują wyniki badań 
i własne obserwacje, zajęcia wstępne-najlepiej jeśli realizowane w sposób 
tradycyjny w niewielkich grupach, z możliwością indywidualnej pracy stu
denta, poprzedzające właściwe zajęcia na platformie e-nauczania- są nie
zbędne z kilku powodów;

1. Pierwszy kontakt z e-leamingiem jest niezwykle ważny, jeśli chodzi 
o dalsze nastawienie psychiczne osoby uczącej się do tej formy nauki. Dla
tego też studenci powinni mieć okazję, w sytuacji niezwiązanej od razu 
z nauczaniem konkretnego przedmiotu i ocenami, do swobodnego i bez
stresowego testowania platformy i jej narzędzi. Przykładowo, poznanie 
metodyki zaliczania testów (quizy) przez studentów i oswojenie się z taką 
formą kontroli efektów uczenia się, może w efekcie zwiększyć wiar>'god- 
ność tego narzędzia przy ocenie rzeczywistej wiedzy studenta z określo
nych przedmiotów, eliminując, a przynajmniej zmniejszając, poziom stresu 
związany np. z odpowiednim rozłożeniem czasu na teście ograniczonym li
mitem czasowym, sposobami zatwierdzania odpowiedzi na pytania, itp. 
W sytuacji zaliczeniowej quizy przysparzają bowiem studentom sporo 
stresu i mogąpowodować duże napięcie.

2. Jak wynika z informacji podanych w ankietach, zdecydowana więk
szość studentów spotkała się po raz pierwszy z e-leamingową formą na
uczania i uczenia się właśnie na zajęciach w Instytucie INIB UJ. Tylko 2 
osoby spośród 145 ankietowanych miało już wcześniej do czynienia -  na 
kursie i szkoleniu poza tokiem studiów-z zajęciami prowadzonymi w e-Ie- 
amingu. Wnioskować można, że studenci nie spotkali się z e-leamingiem 
ani w edukacji szkolnej, ani na innym kierunku studiów (17 studentów 
deklarowało także studia poza kierunkiem INIB), a tylko sporadycznie 
w samokształceniu.

3. W odpowiedzi na pytanie -  wjakim stopniu zajęcia przygotowują
ce do korzystania z e-learningu, prowadzone w ramach programu stu
diów INIB UJ, pozwoliły studentom opanować tę formę studiowania-  
aż 95% badanych studentów uznało, że opanowali niezbędne ku temu umie
jętności w stopniu co najmniej dobrym (tab. 4).



Efektywność zajęć przygotowujących do korzystania z e-learningu w Instytucie INIB
UJ w ocenie studentów

Przygotowanie studentów do kor^stania z e-learningu Częstość Procent

Odpowiedzi: bardzo dobre 63 43,8

dobre 73 50,7

dostateczne 4,9

0,7

niedostateczne 0,0

Ogółem (ważnydi) 144 100,0

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Dobre przygotowanie studentów do korzystania z platformy e-nauczania, 
jak również cechę „przystępności” i zalety samej platformy Moodle, potwier- 
dzająodpowiedzi studentów na kolejne pytania postawione w ankiecie.

Platforma e-learningowa Moodle i problemy nauczania 
przez Internet w ocenie studentów

Studentom przedstawiono do oceny łącznie dziewięć aspektów związa
nych m.in. z obshigą, dostępnością i możliwymi problemami e-nauczania. 
Wśród nich wyróżnić można dwojakiego rodzaju kategorie;

a. Problemy związane bezpośrednio z pracą i dydaktyką na platformie 
Moodle, takie jak obsługa narzędzi platformy e-leamingowej (fora, wiki, 
quizy, przesyłanie zadań, ustawienia personalne itp.), nawigacja po e-kursie, 
komunikacja z grupąprzez platformę, komunikacja z prowadzącym przez 
platformę, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

b. Problemy techniczno-psychologiczne, takie jak dostępność do kompu
tera lub sieci, problemy techniczne (np. zawieszenie programu komputero
wego), przełamanie lęku przed korzystaniem z platformy, nauka i praca przed 
komputerem (np. zmęczenie oczu, itp.).

Studenci zaznaczali na skali od 1 do 5 (gdzie: 1 -  bardzo łatwe, 5 -  bardzo 
trudne), które z wymienionych aspektów e-nauczania i platformy sprawiały 
im trudności, a które były dla nich łatwe. Wyniki obrazuje wykres 2.



1) problemy techniczne (np. zawieszenie programu komputerowego),
2) nauka i praca przed komputerem (np. długotrwała praca przed monitorem, itp.),
3) komunikacja z grupą przez platformę,
4) komunikacja z prowadzącym przez platformę,
5) dostępność do komputera lub sieci,
6) nawigacja po e-kursie,
7) obsługa narzędzi platformy e-learningowej (fora, wiki, quizy, przesyłanie zadań, 

ustawienia personalne itp.),
8) przełamanie lęku przed korzystaniem z platformy,
9) korzystanie z materiałów dydaktycznych,

(skala: 1 -  bardzo łatwe, 5 — bardzo trudne).

Wykres 2. Skala trudności i problemów w korzystaniu 
z platformy e-learningowej (Moodle)

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Ogólna ocena stopnia trudności/łatwości posługiwania się platformą 
Moodle i innych aspektów związanych z e-nauczaniem (dydaktycznych, 
technicznych, psychologicznych) wypada średnio na nie więcej niż 2.7 
(w skali od 1 do 5), co oznacza odpowiedź sytuującą się między łatwe i ani 
łatwe, ani trudne. Relatywnie największe problemy dotyczą strony tech
nicznej (np. zawieszenie programu) i fizycznego zmęczenia pracą przed 
komputerem (monitorem), co jednak nie jest zależne bezpośrednio od samej 
platformy Moodle, ale wiąże się ogólnie z zastosowaniem komputera i Inter
netu w edukacji. Dla większości badanych nie stanowiło problemu przełama
nie oporów przed korzystaniem z platformy. Nie stwierdzono także więk



szych problemów z dostępem do komputera lub sieci, co jest poniekąd pod
stawowym warunkiem organizacji e-learningu dla studentów.

Dane w tabeli 5 pokazująwystępowanie nieznacznych różnic w ocenie 
łatwości obsługi i dostępności platformy Moodle między studentami stacjo
narnymi i niestacjonarnymi (odpowiedzi łatwe i bardzo łatwe lokująsię 
w granicach odpowiednio 88 i 85%). Dla 2% osób na studiach niestacjonar
nych korzystanie z platformy e-leamingowej było trudne. Ogólnie można 
przyjąć, że korzystanie z platformy zdalnego nauczania nie sprawiało więk
szych trudności i problemów studentom obydwu trybów studiowania (odpo
wiedzi bardzo łatwe i łatwe stanowią 87% wszystkich odpowiedzi łącznie).

Tabela 5
Porównanie stopnia trudności/łatwości korzystania z platformy e-learningowej 

wśród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Ocena narzędzi i instrumentów 

dotyczących korzystania 

z  platformy M oodle

Tiyb studiów

Stacjoname

Procent

Niestacjonarne

Procent

Ogółem

Procent

Ocena
sumaryczna;

barcto łatwe 14,3 12,8 13,7

łatwe 74,0 72,3 73,4

ani łatwe, ani trudne 11,7 12,8 12,1

trudne 0,0 2,1 0,8

bardzo trudne 0,0 0,0 0,0

O gółem 100,0 100,0 100,0

Ź ró d ło : b a d an ia  w ła sn e , m a j/c ze rw ie c  2 0 0 9  r.

Powracając jeszcze do wykresu 2, z danych zaprezentowanych na wy
kresie wynika, że studenci oceniająśrednio jako łatwą komunikację z innymi 
studentami-uczestnikami zajęć oraz z prowadzącym. Można zatem uznać, że 
komunikacja e-leamingowa na płaszczyźnie obsługi i rozwiązań samej plat
formy Moodle nie budzi zastrzeżeń.

Niepokoi jednak zauważalny problem rzeczywistego wykorzystania zdal
nej komunikacji przez badanych studentów. Jakpokazująodpowiedzi z an
kiet przedstawione w Tabeli 6, studenci korzystali z narzędzi komunikacji 
platformy e-nauczania w małym stopniu (tylko 31 % badanych bardzo czą- 
sto lub często, zaś najwięcej, blisko 44%-jedynie od czasu do czasu). 1/4 
studentów korzystała rzadko lub bardzo rzadlco. Wynik może wskazywać



na małą aktywność samych studentów, jak również prowadzących, we 
wzajemnych indywidualnych kontaktach (poprzez komunikator wiadomości) 
oraz dyskusjach (fora, wiki) za pośrednictwem platformy. Aktywność komu
nikacyjna w kształceniu przez intemet jest niezwykle ważna, tymczasem wy
niki badań pokazują, że była ona na niezadowalającym poziomie. Należy jed
nakże mieć na względzie, że studenci uczestniczyli w zajęciach typu 
mieszanego, nie jest to więc pełny e-leaming i prowadzone równolegle zaję
cia tradycyjne dająokazję ku wzajemnym, bezpośrednim kontaktom.

Tabela 6
Aktywność studentów w komunikacji e-learningowej w ramach zajęć

Jak często korzystał/a Pan/i 

z narzędzi komunikacji Moodle?
Częstość Procent

Odpowiedzi: barcto często 6,3

często 35 24,3

od czasu do czasu 63 43,8

rzadko 23 15,9

bardzo rzadko 13 9,0

nigdy 0,7

Ogółem (ważnych) 144 100,0

źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Taki wniosek znajduje poparcie w danych z tab. 7, ujawniających spore 
różnice w częstotliwości korzystania z komunikacji e-leamingowej przez 
studentów trybu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku 
studiów niestacjonarnych 42% studentów korzystało bardzo często i często 
z narzędzi komunikacji Moodle, podczas gdy na studiach stacjonarnych ta
kich odpowiedzi udzieliło zaledwie 23% respondentów. Być może więc stu
denci stacjonarni w mniejszym stopniu korzystająz komunikacji poprzez 
platformę, gdyż nie zachodzi taka potrzebâ .

’ Komunikacyjny aspekt e-learningu będzie jeszcze przedmiotem analizy w dalszej 
części artykułu.



Aktywność studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w komunikacji e-learningowej
w ramach zajęć

Jak często korzystał/a Pan/i 
z narzędzi komunikacji Moodle?

Tryb studiów

Stacjonarne

Procent

Niestacjonarne

Procent

Odpowiedzi: bardzo często 3,4 10,5

często 19,6 31,6

od czasu do czasu 49,4 35,1

rzadko 17,3 14,0

bardzo rzadko 9,2 8,8

nigdy 1,1 0,0

Ogółem (ważnych) 100,0 100,0

Źródło; badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

O wiele lepiej wypada ocena wykorzystania materiałów dydaktycznych 
zamieszczonych na platformie e-nauczania (tab. 8). Większość uczestników 
zajęć e-leamingowych korzystała z materiałów bardzo często lub często 
(67%). Częstotliwość korzystania z materiałów dydaktycznych (zasobów 
nauki) zamieszczanych na platformie e-nauczania można uznać za dużą.

Tabela 8
Częstotliwość korzystania przez studentów z materiałów dydaktycznych 

na platformie e-learningowej

Jak często korzystał/a Pan/i z materiałów 
dydaktycznych w ramach zajęć e-learningowych? Częstość Procent

Odpowiedzi: bardzo często 34 23,6

często 62 43,1

od czasu do czasu 41 28,5

rzadko 4 2,8

bardzo rzadko 2 1,4

nigdy 1 0,7

Ogółem (ważnych) 144 100,0

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.



Warto przy tej okazji nadmienić o zaletach platformy e-nauczania i ko
rzyściach dla studentów, wynikających ze wzbogacenia elementami e-lear- 
ningu procesu dydaktycznego. Do zasobów zamieszczanych na platformie 
mogli sięgać studenci nieobecni z różnych przyczyn na zajęciach; mogli śle
dzić to, co dzieje się na platformie w ramach danego przedmiotu, zapozna
wać się z zamieszczanymi nowymi materiałami, komentarzami i dyskusjami 
studentów i prowadzących.

Porównanie zajęć w e-learningu i w formie tradycyjnej 
pod względem wyróżnionych cech

W oparciu o analizę czynnikową (Meto Jior wyodrębniania czynników -  
głównych składowych. Metoda rotacji- Varimaxz normalizacją Kaise- 
ra), wyodrębniono czynniki zajęć dydaktycznych, ze względu na które studenci 
preferująbądź to e-leamingowąbądź to tradycyjnąformę studiowania.

Studentów poproszono o ocenę na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza-zde
cydowanie się zgadzam, 5 -  zdecydowanie się nie zgadzam) kilkunastu 
różnych aspektów nauczania i uczenia się, oddzielnie dla dwóch form prowa
dzenia zajęć: tradycyjnej i e-leamingu. Pytanie podstawowe, jakie postawiono 
w analizie badawczej, dotyczyło wyodrębnienia aspektów zajęć dydaktycz
nych, ze względu na które studenci preferująmieszanąformę studiowania. 
Inaczej ujmując: jakie aspekty prowadzonych zajęć powodują, że studenci 
wybierająe-leamingowąformę studiowania, ajakie, że tradycyjną?

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze, przeprowadzono 
analizę czynnikową, która polega na sprowadzeniu informacji zawartej 
w wielu zmiennych do kilku reprezentujących je czynników (składowych), 
tak by na skutek tej redukcji ubytek informacji był jak najmniejszy. Zmienne 
te to cechy zajęć (lepszy kontakt z prowadzącym i innymi studentami, 
oszczędność czasu, możliwość samodzielnego, szybkiego opanowania ma
teriału, lepszy dostęp do materiałów dydaktycznych itd.), które czynią to 
e-lemingową formę zajęć, to tradycyjną, atrakcyjniejszą dla studentów.

Metoda wyodrębniania czynników -  głównych składowych. Metoda 
rotacji -  Varimax z normalizacjąKaisera. a Rotacja osiągnęła zbieżność 
w 8 iteracjach. W tabeli uwzględniono te składowe, których ładunki czynni
kowe są większe od 0,4 (wartości bezwzględne).



Porównanie zajęć w e-learningu z zajęciami tradycyjnym pod względem

Zmienne
Składowa

I 2 3 4 5 6 7

ocena e-learningu: oszczędność czasu, mniej zajęć tradycyj
nych ,790

ocena e-learningu: pozwalają samodzielnie i indywidualnie 
opanować m ateriał ,725

ocena e-learningu: umożliwiają naukę w  dowolnym czasie 
i tempie ,703

zajęcia tradycyjne są  szczególnie przydatne do prowadzenia 
dyskusji ,556 -,408

e-learning jes t szczególnie przydatny do poznawania nowego 
materiału ,550

ocena e-learningu: zrozumiałe, przystępne, pozwalają szybko 
opanować m ateriał ,514 -,454

ocena zajęć tradycyjnych: kontakt z prowadzącym ,837

ocena e-learningu: kontakt z prowadzącym -,832

ocena zajęć tradycyjnych: kontakt z innymi studentami ,775

ocena e-learningu: kontakt z  innymi studentami -,772

zajęcia tradycyjne są szczególnie przydatne do kontroli wyni
ków i sprawdzania własnych wiadomości ,755

zajęcia tradycyjne są szczególnie przydatne do wyrobienia sy
stematyczności w  nauce ,672

ocena zajęć tradycyjnych: zrozumiałe, przystępne, pozwalają 
szybko opanować materiał ,648

e-learning jes t szczególnie przydatny do wyrobienia systema
tyczności w  nauce -.524 ,442

ocena zajęć tradycyjnych: pozwalają samodzielnie i indywi
dualnie opanować materiał ,520

zajęcia tradycyjne są  szczególnie przydatne do wykonywania 
ćwiczeń ,462 -,404

zajęcia tradycyjne są  szczególnie przydatne do poznawania 
nowego materiału ,450

e-learning jes t szczególnie przydatny do kontroli wyników 
i sprawdzania własnych wiadomości ,805

e-learning je s t szczególnie przydatny do wykonywania ćwi
czeń ,714

ocena e-learningu: lepszy dostęp do m ateriałów dydaktycz
nych ,450 ,602

e-learning jes t szczególnie przydatny do wykonywania pracy 
grupowej ,801

e-learning jes t szczególnie przydatny do prowadzenia dys
kusji ,565

zajęcia tradycyjne są  szczególnie przydatne do wykonywania 
pracy grupowej ,421 ,413 ,532

ocena zajęć tradycyjnych: większy nakład czasu i pracy w  po
równaniu z e-learningiem -,815

ocena e-Iearningu: większy nakład czasu i pracy w  porówna
niu z tradycyjną form ą ,779

ocena zajęć tradycyjnych: lepszy dostęp do materiałów dy
daktycznych ,823

Ź ró d ło ; b ad an ia  w ła sn e , m a j/c ze rw iec  2009
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Wyodrębnione składowe od 1 do 7 (tab. 9) wyjaśniają kolejno malejący 
procent wariancji dla wszystkich zmiennych. Składowa 1 wyjaśnia więc 
największączęść informacji zawartej we wszystkich analizowanych zmien
nych (czyli cechach zajęć), 2 -  mniej niż 1,3 -  mniej niż 2, itd. Ostatnia, 
7-składowa reprezentowana jest tylko przez jednązmienną i wyjaśnia naj
mniejszy zakres informacji zawartej we wszystkich zmiennych, toteż ją 
w analizie pominięto.

Wyniki analizy wyodrębnionych sześciu składowych zostanąprzedsta- 
wione kolejno według stopnia ważności wyróżnionych cech zajęć, jaki przy
znali tym zmiennym w swoich odpowiedziach badani studenci.

1. Pierwszą składową- a więc najważniejszą w opinii studentów  ̂-  
można nazwać s\A?ići0v̂ 2̂ ragmatyczn0-dydaktyczną, gdyż najsilniej bu- 
dująjątakie zmienne (cechy zajęć) jak: oszczędność czasu, możliwość 
nauki w dowolnym czasie i tempie, przystępność i możliwość szybkiego 
opanowania materiału, możliwość samodzielnego opanowania mate
riału, przydatność do poznawania nowego materiału. Wszystkie te ce
chy, wedle opinii studentów, sązaletami e-leamingowej formy zajęć. Ta skła
dowa jest też tworzona przez zmienną- przydatności do prowadzenia 
dyskusji, która to z kolei cecha, zdaniem studentów, jest zaletą tradycyjnej 
metody prowadzenia zajęć.

2. Druga składowa’ -  nazwiemy ją składową
cyjną -  budowana jest przez zmienne, które dla studentów stanowiąwy- 
raźnązaletę formy tradycyjnej prowadzenia zajęć. Sąto cechy zajęć doty
czące kontaktu z prowadzącym i innymi studentami w grupie. Okazuje 
się, że w tym przypadku zdecydowaną wyższość przejawia dla studentów 
forma tradycyjna, zdecydowanie wadliwąjest pod tym względem e-leamin- 
gowa. E-leaming nie sprzyja-zdaniem studentów -  kontaktowi z prowadzą
cym i innymi studentami. Porównajmy ten wniosek z przedstawionymi 
wcześniej danymi i wynikami analiz. Stwierdzono niewielką rzeczywistą 
aktywność komunikacyjną studentów w ramach zajęć e-leamingowych, 
w których brali udział (por. tab. 7). Należałoby zatem w kolejnych latach re
alizacji e-edukacji zwrócić szczególnąuwagę na problematykę komunikacji, 
zarówno od strony poszerzenia możliwości samej platformy Moodle, 
a w jeszcze większym stopniu od strony motywowania do aktywności ko-

" Składowa nr 1 wyjaśnia ok. 13,5% wariancji, najwięcej ze wszystkich omawianych 
składowych.

*■' Składowa ta wyjaśnia jedynie o 0,022% mniej wariancji niż składowa nr 1.



munikacyjnej zarówno studentów, jak i prowadzących; stwarzania takich sy
tuacji w ramach e-leamingu, które rozwiną i wzmocnią wzajemne kontakty.

3. Kolejną, trzecią składową, którą określić można ogólnie jako dydak
tyczną, tworzą cechy uznane przez studentów za zalety formy tradycyjnej. 
Są nimi w szczególności: systematyczność w nauce, kontrola wyników 
i sprawdzanie własnych wiadomości, a także wykonywanie ćwiczeń, 
poznawanie nowego materiału, szybkie opanowanie materiału, samo
dzielne opanowanie materiału. Ostatnie z tych cech, mianowicie pozna
wanie nowego materiału, szybkie i samodzielne opanowanie materiału, były 
też zaletami formy e-leamingowej (budowały składowąnr 1). Oznacza to, że 
w opinii studentów te cechy zajęć należą wprawdzie do zalet obu form na
uczania, jednakże w świadomości studentów wydająsię być w nieco więk
szym stopniu zaletami e-leamingu*®.

Na uwagę zasługuje fakt, że wedle opinii samych studentów, nie jest zaletą 
e-nauczania cecha systematyczności. Innymi słowy, e-leaming nie sprzyja 
wyrobieniu systematyczności w nauce. Cecha ta jest ważna z punktu widzenia 
skuteczności procesu dydaktycznego i dlatego należałoby znaleźć i wdrożyć 
dobre sposoby na wzmocnienie tej cechy w zdalnym nauczaniu. Brak systema
tyczności powodować może narastanie zaległości, co w konsekwencji skutko
wać będzie zniechęceniem do e-leamingu w ogóle. W problemie braku syste
matyczności w pracy na platformie upatruje się w dużym stopniu przyczyny 
częstej rezygnacji uczestników z rozpoczętych kursów internetowych,

4. Składową czwartą nazwać można kontrołno-cfydalctyczną, gdyż naj
silniej budująjątakie zmienne jak: kontrola wyników i sprawdzanie wła
snych wiadomości, wykonywanie ćwiczeń oraz dostąp do materiałów 
dydaktycznych. W przypadku tej składowej wymienione cechy okazująsię 
być zaletami metody e-leamingowej. Jednakże, jak wykazano powyżej, dwie 
pierwsze z wymienionych zmiennych były dla składowej nr 3 zaletami meto
dy tradycyjnej. Toteż możemy przyjąć, że w opinii ankietowanych studentów 
cechy: kontrola wyników i sprawdzanie własnych wiadomości oraz wyko
nywanie ćwiczeń -  stanowią bardziej zalety metody tradycyjnej niż e-lear- 
ningowej . Natomiast dostępność materiałów dydaktycznych okazuje się 
być-wedle studentów-zdecydowaną zaletą metody e-leamingowej

Składowa nr 3 wyjaśnia ok. 12,5% wariancji, czyli tylko 1% mniej wariancji niż skła
dowa nr 1.

" Składowa nr 4 wyjaśnia znaczniej mniej łącznej informacji zawartej we wszystkich 
zmiennych niż składowa nr 3 -  ok. 9%.

Por. dane w tab. 8, które wskazywały na dużą częstotliwość korzystania przez stu
dentów z materiałów dydaktycznych na platformie e-nauczania.



5. Składową piąta*̂  nazwiemy grupową, gdyż dotyczy ona pracy 
w grupie. Pod tym względem, jak pokazująwyniki badań, e-leaming góruje 
nad fomią tradycyjną. E-leaming studenci uznali jako przydatny do wykony
wania wspólnych zadań i projektów. Omawianą składową buduje również 
7m\Qxm2i—prowadzenie dyskusji. Pomimo, że w przypadku tej składowej 
staje się ona zaletąe-leamingu, to cecha ta, będąc przede wszystkim ele
mentem składowej nr I, pozostaje w opinii studentów w pierwszym rzędzie 
zaletą metody tradycyjnej.

6. Składowa szósta to składowa nakładu pracy i czasu, gdyż przez te 
dwie zmienne jest budowana’"*. Okazuje się, że w przekonaniu studentów, 
e-leaming wymaga większego czasowego zaangażowania i większego na
kładu pracy niż metoda tradycyjna. Wprawdzie studenci zwracali uwagę na 
to, że nie tracączasu na dojazdy do miejsca zajęć, czy też na przerwy między 
zajęciami tradycyjnymi, jednakże samodzielne zapoznawanie się z nowym 
materiałem i jego przyswojenie wymaga sporego zaangażowania. Ponadto 
dodatkowy nakład czasu i pracy związany jest z samąplatformą zdalnego 
nauczania i koniecznością opanowania jej obsługi.

Kolejnym pytaniem badawczym było określenie, czy i jaktiyb odbywa
nia studiów (stacjonarny, niestacjonarny) różnicuje stosunek studentów do 
poszczególnych składowych (wyróżnionych w analizie czynnikowej), które 
utworzone zostały przez określone cechy zajęć. Wyniki uzyskane z danych 
porównawczych wskazują, że tryb odbywania studiów nie różnicuje w spo
sób istotny studentów, jeśli chodzi o ich nastawienie do większości omówio
nych składowych. Dlatego też w niniejszej pracy zrezygnowano z przedsta
wiania wyników i analiz w tym zakresie, z jednym wszakże wyjątkiem. 
W przypadku składowej towarzysko-komunikacyjnej odnotowano zna
czące różnice w opiniach studentów stacjonamych i niestacjonarnych. Do 
składowej tej należą takie aspekty zajęć jak kontakt z prowadzącym i kontakt 
z innymi studentami w grupie. Większą akceptację składowa towarzysko- 
komunikacyjna zyskuje wśród studentów studiów dziennych (ok. 80%) niż 
zaocznych (ok. 65%). Podobnie w przypadku opinii indyferentnych oraz 
wyrażających dezakceptację widać wyraźną różnicę. Wskazywać to może 
na większą potrzebę bezpośredniego kontaktu studentów niestacjonarnych 
z wykładowcami i innymi studentami, co nie dziwi, zważywszy na nieczęste 
spotkania, ograniczone do jednego czy dwóch zjazdów w miesiącu.

Wyjaśnia zbliżoną ilość wariancji, co składowa nr 4, ok. 8,5%. 
•'* Wyjaśnia ona jedynie 6,5% łącznej wariancji.



Podsumowując oceny kilkunastu cech procesu dydaktycznego dokona
ne przez studentów możemy uznać, że:

a. E-leaming jest dla studentów atrakcyjny ze względu na; 
-oszczędność czasu (mniej zajęć tradycyjnych),
-możliwość samodzielnego, indywidualnego opanowania materiału, 
-możliwość nauki w dowolnym czasie i tempie,
-przydatność do poznawania nowego materiału,
-przystępność i możliwość szybkiego opanowania materiału,
-  lepszy dostęp do materiałów dydaktycznych,
-przydatność do pracy grupowej.
b. Forma tradycyjna zajęć góruje nad e-leamingiem takimi cechami jak: 
-przydatność do prowadzenia dyskusji,
-  lepszy kontakt z prowadzącym,
-  lepszy kontakt z innymi studentami,
-przydatność do wyrobienia systematyczności w nauce.
c. E-leaming zdecydowanie nie służy:
—wyrobieniu systematyczności w nauce,
-  kontaktowi z prowadzącym,
—kontaktowi z innymi studentami.
d. Zajęcia w e-leamingu w porównaniu z zajęciami tradycyjnymi wyma

gają:
-większego nakładu pracy i czasu w studiowaniu poszczególnych 

przedmiotów.
Patrząc na powyższe podsumowanie trzeba się głębiej zastanowić, czy 

cechy wymienione przez studentów jako zalety e-leamingu, sąrzeczywiście 
zaletami z punktu widzenia samego procesu dydaktycznego i jego efektyw
ności. Należałoby ocenić i porównać rangę cech widzianych jako zalety 
i wady poszczególnych form nauczania. Przykładowo, systematyczność to 
cecha o ileż bardziej istotna w dydaktyce, niż wskazana na pierwszym miej
scu wśród zalet e-leamingu oszczędność czasu, rozumiana w znaczeniu re
dukcji godzin zajęć tradycyjnych. Na marginesie zauważmy, że oszczędność 
czasu w ramach zajęć e-leamingowych może być pozorna, bowiem sami 
studenci przyznali, że więcej czasu i pracy musząprzeznaczyć na studiowa
nie poszczególnych przedmiotów prowadzonych w formie e-leamingowej 
Potrzeba większej systematyczności w e-leamingu, a także wymóg znacz-

Por. omówiona wcześniej składowa nr 6.



nego nakładu pracy i czasu w samodzielnym e-uczeniu się, wymaga 
uwzględnienia w zajęciach przygotowawczych dla studentów z zakresu e- 
leamingu także tematyki zarządzania własnym czasem w procesie e-na- 
uczania.

Jednym z problemów stosowania e-leamingowej formy zajęć i prowadze
nia e-kursów jest wiarygodność systemu oceniania wiedzy i umiejętności. 
Zbadano opinie studentów w kwestii oceniania w e-leamingu. Studentów 
poproszono o odpowiedzi na pytanie; Która z dwóch form nauczania, 
e-learning czy forma tradycyjna, jest bardziej wiarygodnym systemem 
oceniania wiedzy i umiejętności?

Jak przedstawia wykres 3, zdecydowana większość studentów preferu
je pod tym względem formę tradycyjną, uznając jąza bardziej wiarygodną 
w ocenianiu, niż e-leamingową(ok. 52% odpowiedzi). Mniej, bo 37% bada
nych, obie formy uznaje za równoważne, zaś tylko 10,5% wyżej ceni e-lear- 
ningowy system oceniania wiedzy i umiejętności. Trzeba zatem uznać, że 
system oceniania jest słabąstronąe-nauczania, wskazaną w ankietach przez 
samych studentów, jak też dostrzeganą przez prowadzących zajęcia (np. 
problem z potwierdzeniem tożsamości osób wykonujących zadania i testy).

Która z dwóch form nauczama jest bardziej wiarygodnym systemem oceniania wiedzy
i umiejętności?
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Wykres 3. Porównanie wiarygodności systemu oceniania wiedzy i umiejętności 
w e-leamingu i w nauczaniu tradycyjnym w opinii studentów 

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Jak zatem usprawnić system oceniania w e-leamingu? Można sugero
wać różne rozwiązania, przykładowo więcej informacji zwrotnych od pro-



wadzącego о postępach studentów i uzasadnianie dokonywanych ocen; 
poddawanie ocenie całego spektrum pracy i aktywności studenta na platfor
mie, np. ocena dyskusji na forum tematycznym zajęć; systematyczny w cią
gu semestru rozkład ćwiczeń i zadań, także tych służących studentom do 
samokontroli przyswojenia nowego materiału.

Przyszłość e-learningu wśród studentów

W badaniach podjęto próbę rozpoznania nastawienia studentów do wy
korzystania e-leamingu w przyszłości, na różnych płaszczyznach zastosowa
nia tej formy nauczania i uczenia się. Pytano w ankiecie o edukacyjne i zawo
dowe plany studentów, związane z e-learningiem. Znaczna większość 
studentów (80%) potwierdziła zdecydowaną i umiarkowanie zdecydowaną 
chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych częściowo w formie 
e-leamingu w dalszym toku studiów (tab. 10). Niezdecydowanych w tej 
kwestii było 14% badanych, zaś 6%-przeciwnego zdania (odpowiedzi: 
raczej nie i zdecydowanie nie).

Taki wynik koresponduje z przedstawionymi wcześniej odpowiedziami 
studentów, wyrażającymi pozytywne w 80% opinie o dotychczasowych 
zajęciach tego typu, realizowanych w Instytucie INIB UJ (por. tab. 1). 
A zatem uznać można, że studenci z dużym entuzjazmem przyjęli wdrażany 
system realizacji programu studiów w trybie mieszanym zajęć.

Tabela 10
Nastawienie studentów do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 

w trybie mieszanym w dalszym toku studiów

Czy w dalszym toku studiów chciałby/chciałaby Pan/i 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych częściowo 

w formie e-learningu?
Częstość Procent

Odpowiedzi: zdecydowanie tak 52 36,1

raczej tak 63 43,7

ani tak, ani nie 20 13,9

raczej nie 7 4,9

zdecydowanie nie 2 1,4

Ogółem (ważnych) 144 100,0

Źródło: badania własne, maj/czerwiec 2009 r.



Również odpowiedzi studentów na pytanie o przyszłość e-learningu 
w ich pracy zawodowej mogąnapawać optymizmem zwolenników zastoso
wania e-leamingu w edukacyjnej działalności bibliotek (tab. 11). Aż 70% ba
danych chciałoby stosować e-leaming w swojej przyszłej lub obecnej (doty
czy głównie pracujących studentów niestacjonarnych) działalności 
zawodowej (odpowiedzi; zdecydowanie tak i raczej tak). 7% ankietowanych 
(9 osób) wyraziło negatywne zdanie w tej kwestii (odpowiedzi: zdecydowa
nie nie i raczej nie), zaś opinie niezdecydowanych stanowią23% wszystkich 
odpowiedzi.

Tabela 11
Hipotetyczne wykorzystanie e-learningu w pracy zawodowej studentów

Czy chciałby/chciałaby Pan/i stosować e-learning 
w obecnej lub przyszłej działalności zawodowej? Częstość Procent

Odpowiedzi: zdecydowanie tak 36 25,2

raczej tak 64 44,7

ani tak, ani nie 33 23,1

raczej me

zdecydowanie nie

Ogółem (ważnych)

5,6

1,4
143 100,0

Źródło; badania własne, maj/czerwiec 2009 r.

Na Wykresie 4 przedstawiono porównanie nastawienia do e-leamingu 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dane na wykresie 
dotycząłącznie zarówno deklarowanej chęci uczestnictwa w zajęciach pro
wadzonych tąmetodąw ramach studiów, jak i wyboru tej formy nauczania 
i uczenia się w działalności zawodowej studentów. Wyniki pokazują, że wy
bory studentów ww. kwestiach nie zależą od trybu studiów, w jakim odbie- 
rająoni swojąedukację akademicką. Procent studentów deklarujących dal
sze wykorzystanie i stosowanie e-leamingu jest zbliżony wśród studiujących 
stacjonamie i niestacjonamie (odpowiednio 71% i 70%)'̂ .

Zaprezentowane powyżej wyniki badań nastawienia studentów INIB UJ do korzy
stania z e-leamingu w przyszłości są zbliżone do wyników badania sondażowego opinii 554 
studentów różnycłi kierunków studiów na uczelniach publicznych i niepublicznych (nie 
było wśród nich studentów INIB), przeprowadzonego w 2008 r. W grupie badanych prawie 
70% osób wyraziło chęć uczestnictwa w nauczaniu zdalnym, ok. 20% wyraziło jednak
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Wykres 4. Porównanie nastawienia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 
do stosowania e-leamingu w dalszej edukacji akademickiej i działalności zawodowej 

Źródło: badania własne, maj/czerM'iec 2009 r.

Na marginesie warto wspomnieć, że w ramach przedmiotu Dydaktyka 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (realizacja na III roku studiów 
INIB UJ), studenci zapoznająsię z możliwościami i przykładami wykorzysta
nia narzędzi e-leamingu w kształceniu użytkowników bibliotek i informacji. 
W połączeniu z powyższymi wynikami ankiety można żywić nadzieję, że 
jako bibliotekarze i specjaliści informacji będąpotrafili i chcieli organizować 
e-leaming dla użytkowników swoich placówek i innych grup społeczeństwa. 
Ważne jest, by przyszli bibliotekarze zetknęli się osobiście w swej edukacji 
z e-leamingiem, poznali zalety i ograniczenia nauczania przez intemet od

opinię przeciwną, zaś blisko 10% nie miało zdania. N ie odnotowano również większych 
różnic w podejściu do e-Iearningu w zależności od trybu studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Rozkład postaw wyrażających aprobatę i dezaprobatę wobec tej formy 
nauczania w obu grupach był podobny, jednakże uzasadnienie tych opinii przez studen
tów poszczególnych trybów studiów różniło się znacząco. Omawiając wyniki badań au
torka- Ewa Lubina- uznała za ważną zmienną wpływającą na kształtowanie się opinii ba
danych aspekt poznawczy: aktualną popularność tematyki nowych form kształcenia 
i modę na e-learning. Być może to sprawia, że na poziomie deklaratywnym aprobata dla 
e-leamingu wśród studentów, którzy chcą być otwarci i gotowi do podejmowania nowych 
wyzwań, jest stosunkowo duża. Zob.: E. Lubina: Wdrażanie e-learningu w szkołach wy
ższych w świetle potrzeb i zainteresowań studentów. W: E-edukacja: analiza dokonań i per
spektyw rozwoju. Pod red. M. Dąbrowskiego i M. Zając. Warszawa: Fundacja Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009, s. 35-39. [dokument elektroniczny] [do
stęp: 19.10. 2009]. Tryb dostępu: <http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf>.

http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf


strony uczestnika tego procesu, po to, by sami później odnosili sukcesy we 
wdrażaniu i promowaniu tej formy kształcenia wśród użytkowników biblio
tek i informacji*̂ .

Konkluzje

a. Podsumowując prezentowane wyniki badań opinii studentów na temat 
e-leamingu w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni
wersytetu Jagiellońskiego stwierdzić można, że w większości studenci 
opowiedzieli się za stosowaniem rozwiązań komplementarnych w procesie 
kształcenia akademickiego i zaakceptowali e-leaming jako równoległą, do 
tradycyjnej formę nauczania.

b. Studenci obiecująco spoglądają na perspektywę wykorzystania e-le- 
amingu poza studiami i sąpozytywnie usposobieni do stosowania e-leamingu 
w działalności zawodowej.

c. Zastosowanie, nawet w niewielkim wymiarze, elementów e-leamingu 
w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa-oprócz 
realizacj i celów dydaktycznych w określonych przedmiotach -  umożliwi stu
dentom zapoznanie się z nowymi technologiami przekazywania wiedzy 
i uczenia się, z których będąmogli korzystać zarówno w studiowaniu, jak też 
w późniejszej edukacji ustawicznej oraz działalności zawodowej. Najlepszą 
motywacjądo dalszego kształcenia siebie i innych za pomocą e-leamingu 
jest osobiste uczestnictwo i doświadczenie w e-edukacji.

d. Postulaty dalszych badań.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań ilościowych 

należałoby poszerzyć o badania jakościowe, np. efektywności kształcenia 
studentów z wykorzystaniem narzędzi e-leamingu.

Cenne byłoby również zbadanie opinii nauczycieli akademickich, stosu
jących e-leaming w procesie dydaktycznym.

Na potrzebę doświadczeń czeфanych z osobistego uczestnictwa w e-learningu przy 
tworzeniu bibliotecznych szkoleń e-leamingowych zwróciła uwagę Beata Antczak-Sabala. 
Wyniki jej badań ankietowych wskazujątymczasem na nieliczne tego typu doświadczenia (na 
31 ankietowanych bibliotekarzy w szkoleniach e-leamingowych brało udział 9 osób). Zob.: 
B. Antczak-Sabala: Skąd się biorą szkolenia biblioteczne w polskich bibliotekach?: komunikat 
z badań. „Biuletyn EBIB” 2009, nr 4 (104). [dokument elektroniczny] [dostęp: 19.10.2009]. 
Tryb dostępu: <http://www.ebib.info/2009/104/a.php?antczak>.

http://www.ebib.info/2009/104/a.php?antczak


Anna Tomczyk-Churska

KLUB BIBLIOTEKOBYWALCOW 2009

Pra-ludzie i pra-maszyny

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum 
Akademickie w Toruniu jest publiczną ponadpodstawową szkołąogólno- 
kształcącąprzeznaczonądla uczniów szczególnie uzdolnionych. Szkoła po
wstała w 1998 r. jako szkoła pięcioletnia, łącząca gimnazjum i liceum, do któ
rej przyjmowani byli uczniowie po szóstej klasie dawnej szkoły podstawowej, 
a po wejściu w życie nowego ustroju szkolnego (w 1999 r.) -po jej ukończe
niu. Gimnazjum i Liceum Akademickie jest jedynąbezpłatnąszkdątego typu 
w Polsce i oferuje uczniom spoza Torunia możliwość zamieszkania w inter
nacie szkolnym.

Wśród pierwszych uczniów byli Witek, Mash i Roko, którzy dużo wie
dzieli o komputerach i bardzo chcieli je mieć, np. w bibliotece. Zaczęli gro
madzić części komputerowe i zbierać adresy przydatnych stron w sieci. 
Adresy te gromadzono na komputerze nauczyciela bibliotekarza, przekaza
nym do biblioteki z sekretariatu. Potem przyszli Mateusz i Nikodem, wielbi
ciele Gaiman’â  i Pratchett’â . Oni także chcieli, żeby w bibliotece były kom
putery. Gromadzili głównie literaturę science fiction w postaci tradycyjnej i... 
części komputerowe, co zaowocowało narodzinami uczniowskiego kompu-

' Gaiman N eil (ur. 1960-11-10, Porchester, Wielka Brytania) [http://www.neilga- 
iman.com/]. Scenarzysta filmowy i komiksowy, autor słuchowisk radiowych, pisarz dla 
dorosłych i dla dzieci. Jest współautorem, wraz z Terrym Pratchettem książki Dobry 
O m en-bardzo  zabawnej powieści o tym jak świat zmierza ku końcowi i że wszyscy zgi
niemy -  która przez kolejnych 17 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów Sunday 
Times w 1990 r. i wkrótce stała się światowym bestsellerem. [http://ksiazki.wp.pl/katalo^ 
autorzy/id,30344,autor.html].

 ̂Sir Terence David John Pratchett OBE (ur. 28 kwietnia 1948 r. w Beaconsfield) -  an
gielski pisarz fantasy i science fiction, najbardziej znany z cyklu Świat Dysku. Powieści pa- 
rodiująwiele zjawisk i idei dzisiejszego świata: kultowe postacie fantasy i science fiction 
(np. Conana Barbarzyńcę), filmy Ingmara Bergmana, specyfikę Australii, Hollywood, pra
sę, muzykę rock and roli czy historię Egiptu, nawiązująteż do religii, filozofii, związków 
zawodowych, polityki czy monarchii. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Terry_Pratchett].

http://www.neilga-
http://ksiazki.wp.pl/katalo%5e
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terry_Pratchett


tera о wdzięcznym imieniu „Dizzi”. Potem sprzęt prawie zasypał bibliotekę. 
Bartek podarował swoją starą maszynę, w pracowniacłi komputerowych! 
wymieniano wyposażenie, więc jeden komputer pojawił się w czytelni. Szko
ła wystartowała do grantu MEN i jako zespół szkół otrzymała wyposażenie 
dwóch pracowni multimedialnycłi, zlokalizowanych regulaminowo w biblio
tece. Ostatecznie stare przyzwyczajenia zadziałały i Kacper z Pawłem ze 
starych części złożyli jeszcze jedną maszynę, nie tylko działającą, ale i uro
dziwą, bo z przezroc:^stąściankąz pleksi i zielonym światełkiem w środku!

Pra-wirtualna biblioteka

Biblioteka startowała razem ze szkołą od zera. Od zera także tworzyli
śmy razem -  zainteresowani nauczyciele i uczniowie oraz nauczyciel biblio
tekarz- magicznąbibliotekę, wzorowanąna bibliotece magicznego uniwer
sytetû  w АпкЬ-Мофогк"*. Tapeta na monitorze bibliotekarza przedstawiała 
stary regał, zapakowany kolorowymi, postrzępionymi książkami i pudełkami. 
Pajęczyna zasnuwała to i owo.

W jednym z takich pudełek była nasza magiczna pra-wirtualna bibliote
ka. „Pra” od „prawie”. W folderach uszeregowanych według przedmiotów 
nauczania w szkole gromadziliśmy pełnotekstowe e-dokumenty i linki do 
przydatnych stron. Niektórzy nauczyciele opracowali materiały dydaktyczne 
w postaci papierowej i elektronicznej (np. Skrypt do nauczania filozofii^). 
Nauczyciele języka angielskiego współtworzyli listę anglojęzycznych pełno- 
tekstowych e-lektur, których nie było ani w bibliotece ani szkolnej, ani uni
wersyteckiej i nie były dostępne w sprzedaży (np. Scarlet Letter, The Last of 
The Mohicans). Wszystko byłoby dobrze, gdyby baza była dostępna za
wsze, nie tylko w godzinach pracy bibliotekarza. Nie można było jednak po-

 ̂Niewidoczny Uniwersytet (ang. Unseen [/«/ver^/Zy)-największa uczelnia magiczna 
w fikcyjnym świecie stworzonym przez Terry’ego Pratchetfa- Świecie Dysku, mieszczą
ca się w АпкЬ-Мофогк. Nazwa uniwersytetu jest wzorowana na realnie istniejącym Invi
sible College, z którego wywodzi się brytyjskie Royal Society.

'* Ankh-Morpork to fikcyjne miasto, największa aglomeracja Świata Dysku, fikcyjne
go świata stworzonego przez Terry’ego Pratchett’a w serii powieści science fiction, [http:/ 
/pl.wikipedia.org/wiki/Ankh-Morpork].

 ̂Kupś Tomasz: Filozofia. Skrypt dla uczniów Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. 
Toruń 2002, (ze wstępu: Skrypt przeznaczony wyłącznie dla uczniów kl. IV i V Gimna
zjum Akademickiego w Toruniu. Zawarty w niniejszym tomie zbiór tekstów [... ] dostępny 
jest w formie książkowej, w postaci CD-ROM oraz poprzez Internet).



zostawić przez całądobę włączonego komputera z udostępnionymi plikami. 
Zatem uczniowie składali zamówienia na przesłanie plików mailem lub prze
grywali materiały na dyskietki, bo była to epoka przed-pendrive’owa. Kiedy 
ruszył szkolny serwer i wystartowała szkolna strona domowa, wydawało się, 
żeOrbiliusz  ̂będzie idealnym miejscem na gromadzenie i przechowywanie 
e-materiałów. Strona biblioteki pomyślana była jako wprowadzenie do infor
macji naukowej, jako pomoc w wyszukiwaniu, ocenie, opracowaniu i wyko
rzystaniu informacji. Miała wiele linków do ciekawycłi i wartych odwiedze
nia miejsc, ale ze względu na zawiłości administrowania przez UCF nie 
mogła być odnawiana tak często, jak wymagali tego użytkownicy. Materiały 
dezaktualizowały się, strony wygasały. Informacje na stronie ograniczono, 
nie zaniechano jednak rozbudowy wirtualnej biblioteki. W oczekiwaniu na 
lepsze czasy e-materiały cieфliwie zbierano, aktualizowano i przechowywa
no na komputerze nauczyciela-bibliotekarza.

GiLAMoodle

Z chwilą, kiedy UMK w Toruniu zaczął korzystać z platformy Moodle, 
Gimnazjum i Liceum Akademickie u2yskało możliwość korzystania z elektro
nicznej platformy wspomagania edukacji. Żeby było ciekawiej, jednąplat- 
fornię umiejscowiono na serwerze szkolnym, a drugą, jako że GiLA jest uni
wersytecką szkołą, na serwerze uniwersyteckim. Pierwsze szkolenie 
nauczycieli dało przedsmak e-leamingu. Siłą rzeczy ograniczone w czasie 
warsztaty pokazywały bardzo ciekawe narzędzie edukacji. Nie byliśmy 
w stanie ogamąć wszystkich jego zalet oraz rozpoznać wad, ale bardzo nam 
się podobało. Wizja zaoszczędzenia czasu, koniec przywiązania do kseroko
piarki lub uzależnienia od zbiorów biblioteki napawała optymizmem. Wielu 
z nas, nauczycieli, poświęciło sporo czasu na przygotowanie materiałów 
i umieszczenie ich na szkolnym Moodle’u w charakterze elektronicznego 
wparcia działań edukacyjnych w klasie... i wielu z nas zrezygnowało po tych 
pierwszych próbach. Platforma nie zawsze działała, nie mieliśmy gwarancji, 
że uczniowie uzyskająpotrzebne dokumenty. Ograniczenie wielkości doku
mentów do 2MB uniemożliwiało zamieszczanie na platformie muzyki, foto
grafii i map.

® Nazwa szkolnego serwera GiLA.
’ Uniwersyteckie Centrum Informacyjne UMK.



z  powodu braku czasu na dokładne poznawanie możliwości narzędzia nie 
umieliśmy w pełni wykorzystać wielu jego aktywności (np. kwestionariusza, 
quizu, zadania, baz danych, scormów). Okazało się, że nakład pracy i czas 
potrzebny do ich przygotowania w porównaniu z efektami dydaktycznymi 
nie opłacał się. Ostatecznie wielu nauczycieli skorzystało z furtki, że edukację 
można wspomagać elektronicznie, ale nie trzeba i nie wykorzystywała 
Moodle’a. Mimo tego, że wszyscy uczniowie mieli konta założone na szkol
nym serwerze, wielu z nich z tych kont nie korzystało .̂ Ci, którzy na platfor
mę czasem zaglądali, nie mogli znaleźć tam niczego ani ważnego, ani cieka
wego, dlatego większość z nich przestała się tam logować.

Jak zostałam Moodle’rem

Mojąosobistąsytuację zmieniło dopiero ukończenie Podyplomowego 
Studium „Przygotowanie Kadry do Kształcenia na Odległość (KNO)’. Jak 
mi się wydaje, dało ono uczestnikom jakąś wiedzę i jakieś umiejętności. Ja
kieś, bo różnie z tą wiedzą i tymi umiejętnościami bywało i bywa. Czasem 
złośliwość przedmiotów martwych (sieć, maszyna) nie dawały rozwinąć 
skrzydeł, a czasem brak mocy intelektualnych nie pozwalał na wniknięcie 
w materię edukacyjną i przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz praktyczne 
jej zastosowanie. KNO zakończyłam absolutnym wykończeniem domowego 
laptopa i opracowaniem e-kursu języka łacińskiego dla uczniów GiLÂ ®. 
Wymagało to poznania i wykorzystania w przygotowanych e-zajęciach 
wszystkich prawie aktywności proponowanych wtedy" przez platformę. 
Ale przede wszystkim wymagało zmiany sposobu myślenia. Aby wykorzy
stać narzędzie, trzeba było myśleć ,^noodlowymi” kategoriami. Dostosować 
materiał: formę, treść i oczekiwania do możliwości technologicznych platfor-

* Warunkiem dostępu do Moodle’a szkolnego i uniwersyteckiego jest posiadanie konta 
mailowego na serwerze UMK lub na Orbiliusie.

’ Studium Podyplomowe Przygotowanie Kadry do Kształcenia na Odległość, Uniwer
sytet Warszawski Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki, Warszawa/Toruń 2008.

https://moodle.umk.pl/GiLA/course/view.php?id=28 Anna Tomczyk-Cłiurska, 
COLLEGIUMLATINUMe-kurs języka łacińskiego Praca dyplomowa wykonana pod kie
runkiem mgr Anny Beaty Kwiatkowskiej Warszawa, Toruń, marzec 2008. Internetowe 
Studia Podyplomowe KNO współfinansowane ze środków budżetu państwa i EPS „Przy
gotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość”.

" 2007-2008.

https://moodle.umk.pl/GiLA/course/view.php?id=28


my. Taka praca tłumacza czy przekładacza z polskiego na e-nasze wydała mi 
się ciekawa i wciągnęła mnie do tego stopnia, że przygotowałam drugi kurs 
o zupełnie innym charakterze i przeznaczeniu.

„Klub biblio tekobywalcó w”...

„Klub bibliotekobywalców” założyłam w celu udostępniania przechowy
wanych na moim komputerze elektronicznych materiałów wspierających 
program nauczania w szkole, poza czasem pracy biblioteki szkolnej. Uzna
łam, że warto wykorzystać platformę Moodle do gromadzenia, opracowy
wania i udostępniania informacji w wersji elektronicznej. Dodatkowych 
motywacji dostarczyła obserwacja, iż wielu uczniów w kontaktach w real
nej. bibliotece jest nieśmiałych, a komputer pozwala im na inny sposób komu
nikowania, przez co daje szansę na pozbycie się nieśmiałości. Jeszcze inna 
grupa, to uczniowie stroniący od książki, ale nie od komputera. Okazuje się, 
że papierowej nie wezmądo ręki, ale e-book to i owszem, najlepiej krótki...

Poza tym moim zadaniem, tak jak wszystkich nauczycieli w naszej szko
le, jest między innymi wyrównywanie asynchronii rozwojowych dzieci uzdol
nionych, łagodzenie problemów z komunikacjąspołeczną, wspieranie indy
widualnego rozwoju. Komputer mógłby w tym pomóc. Prześladująca mnie 
od czasu warsztatów w Pizie’̂  wizja wirtualnej biblioteki wydawała się być 
na wyciągnięcie ręki... do klawiatury, a misja biblioteki szkolnej, deklarująca 
uczniom otwieranie świata informacji naukowej mobilizowała do szukania 
nowych pomysłów i rozwiązań. Wirtualna biblioteka, miejsce spotkań 
uczniów i nauczycieli. Wielka komoda z przedmiotowymi szufladami, pełny
mi podpowiedzi i ściąg, gromadzonych przez jedenaście lat przez uczniów 
i nauczycieli.

Zamierzałam tak wykorzystać aktywności Moodle’a, by odtworzyć at
mosferę realnej biblioteki szkolnej, łubianej i chętnie odwiedzanej przez 
uczniów w celach naukowych i rekreacyjnych. Miejsca, w którym nie oce
nia się wyborów ani zainteresowań. Miejsca, w którym można pobawić się 
wiedzą, ale bez przykrych, wartościujących konsekwencji.

Second DELOS International Summer School on Digital Library Technologies I SDL 
2002 8-12 July 2002, Pisa, Training and technology transfer forum; summer school Italy 
http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/activities/trainingforum/SummerSchool/school2002.html7con- 
tent=school2002 c.html.

http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/activities/trainingforum/SummerSchool/school2002.html7con-


Organizacja KB

Wybrałam format tematyczny (zopcją52, czyli maksymalną ilościąte- 
matów) oraz nieograniczony okres zapisów. Bez grup i bez klucza dostępu. 
Kurs otwiera informacja opisująca miejsce i zachęcająca do wizyty.
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Początkowe szuflady to: Kanapowe dywagacje i Galernictwo stoso
wane, miejsce publikacji „Głosu Bibliotekobywalca”, forum dyskusyjne na 
różne tematy oraz szansa na prezentację siebie.

Kurs jest w fazie rozruchu i promocji. Dotychczas wykorzystałam nie
które aktywności; Zasoby, Bazy danych. Fora dyskusyjne. Lekcje, Quizy, 
Słowniki pojęć i Zadania domowe.

Podstawowy zrąb tworzą„Zasoby”, do których można zajrzeć przeglą
dając regał z nazwąprzedmiotu nauczania lub korzystając z bocznego pane
lu. Najczęściej jest to „link do pliku lub strony www”. Aktywność ta pozwala 
na przekierowanie poszukiwań do wartościowych miejsc w sieci.



Zasób „wyświetl katalog plików” dodałam dla materiałów elektronicz
nych przygotowanych w gotowych paczkach zagadnieniowych lub przed-

N azw a Rozm iar
□  Q  BIBLIOTEKAJoto 3.3 Mb
□  Q  BIOLOGIA 1.3Mb
□  Q  CHEMIA 9Mb
□  Q  FILMOTEKA_POLSKA 41.4Kb
□  Q  FILOZOFIA 6.4Mb
□  D  FINK_lcla_Odplywajacy_ogrod 8.7Mb
□  Q  FIZYKA 176.5Kb
□  □  GEOGRAFIA_Z 7.2Mb
□  Q  Galerla_barw 273.1 Kb
□  Q  G aleriaJIter 1.7 Mb
□  Q  Galerla_nut O bajtów
□  □  HISTORIA 2.8 Mb
□  CU Hemingway_E Stary_czlowlek_l_mot7e 14.9Mb
□  Q  IN FORM ATYKA O b ajtów
□  Q  JEZYK-I-LITERATURA_HISZPANSKA 160.5Kb
□  Q  JEZYK_I_LITERATURA_ANGIELSKA 8.7Mb
□  O  JEZYK_l_LITERATURA_POLSKA 3.1 Mb
□  Q  LITERATURA 21.9Mb
□  Q  LIT£RATURA_ROSYJSKA 671.2 Kb
□  Q  MATEMATYKA O bajtów
□  Q  PROJEKTY_EDUKACJA_Globalna 764.7Kb
□  Q  PSYCHOLOGIA 72.2Kb

Zm odyfikowano Alicja
29 Apr 2009, 09:24 PM Zmień nazwę 

24 Mar 2009, 12:01 PM Zmień nazwę

30 Oct 2009, 02:36 PM Zmień nazwę 

14 May 2009, 03:00 PM Zmień nazwę

6 Oct 2008. 01:33 PM Zmień nazwę 
9 Oct 2009. 10:45 AM Zmień nazwę 

1 Sep 2009. 10:14 AM Zmień nazwę 

21 Oct 2009. 11:48 AM Zmień nazwę 

1 Sep 2009. 10:18 AM Zmień nazwę 

3 Oct 2008, 10:44 AM Zmień nazwę 

3 Oct 2008. 10:45 AM Zmień nazwę 

29 Nov 2008. 11:23 AM Zmień nazwę 

18 Sep 2009. 01:49 PM Zmień nazwę 

3 Oct 2008. 11:25 AM Zmień nazwę 

1 Sep 2009. 10:16 AM Zmień nazwę 

18 Sep 2009. 01:49 PM Zmień nazwę 

1 Sep 2009. 10:30 AM Zmień nazwę 

1 Sep 2009. 10:00 AM Zmień nazwę 

16 Apr 2009. 01:31 PM Zmień nazwę 

3 Oct 2008. 11:26 AM Zmień nazwę 

20 Nov 2008. 03:00 PM Zmień nazwę 

29 Nov 2008. 11:19 AM Zmień nazwę

miotowych. „Zasób „stwórz stronę tekstową” wykorzystałam, jako możli
wość podania krótkich tekstów np. legend toruńskich opracowanych na 
podstawie literatury, np.: Jak ma na imię toruńskiflisak?. Skąd się wzięła 
krzywa wieża w Toruniu?, Jak to z toruńskimi piernikami było, Co w To
runiu zrobili Księżycowi, O Jordanie z Bramy Chełmińskiej.

„Bazy danych” przedstawiająbibliotecznych depozytariuszy. Uczniowie 
i nauczyciele przekazują na wybrany przez siebie okres rekomendowane 
pozycje. Opatrująje ekslibrisem i zostawiająbibliotece w depozycie do wy
pożyczania. Mogą wycofywać przyniesione książki, lub dodawać nowe.

„Fora dyskusyjne” rozpoczynająkurs (forum aktualności i forum ewalu
acyjne) oraz kończą każdą tematyczną szufladę. Z założenia sąmiejscem 
dyskusji, rozmów, prezentacji pomysłów, miejscami oceny i poszukiwań.

Aktywność „lekcje” prezentuje prace uczniów, którzy przygotowali 
materiały dla innych użytkowników.



„Quizy” mająjuż swojąrenomę i sławę na stronach bibliotecznych plat
form Moodle' .̂ My też mamy je w ofercie, np. quiz „Chłopskie słowa” na 
podstawie lektury Chłopów Reymonta, który przygotowała Ela.

Wykorzystując aktywność „Słownik pojęć” utworzyliśmy z bibliotekoby- 
walcami leksykon religioznawczy na potrzeby lekcji historii, WOK i języka 
polskiego. Ten słownik można cały czas uzupełniać.

Klub bibliotekobywalcow.   *  I ► I
GILA »■ ATCH_B » ttownłki » Lexicon r«N||oinaweiy. 1 ZmiftńSłowniKpoigć I

Lexicon religioznawczy.«

I wyłuiiĄ Г  V .........^ SPrzeszukaj caly tekst

Szuka) w*dlug alfabetu Szukaj według kaltgon Y '  Szukąi wwHug daty \ Szukai wadhig «utoń

w yszuką p o )^ ia  uzywajqc tego indeksu

zatozyaelem byt książę S«)drie>tha G autana  (V w p л  e ). nazwany Budda Cpnebudzonym*)

•  Prawdvvwafv Ciertxeme zv«ązanejest z życiem (rodząje namętnoSci. czynnik) e^ystenc^alne. m »n 
cielesność, odczucia, w da. niewiedza) Istnieje prawo odpłaty za czyny -  los cztowieka uwarunkowany jest 
Cd postępowania w poprzednim wcieleniu (kanna) Od С1©ф1еп1в można się uwoJnić osiągając niw#anę. 
czy* stan v^zwolema od  narodan i śmierci Dusza )esl meSmieitelne. po śmierci osiąga stan nin^<any 
(mebytu)lub wcięta s ięw  rvDwy byt człowieka łubzvMeizę (reinkarnacja)

• Święte ksie a  Кагюп oaliisba itnoitakał. sMadatacv s<ez W maja-pilaka(kodeksu postępowania 
buddyiskich mnichów). Sutra^Maka (na(i< i pouczeń Buddy). Abhidhanna-pitaka (filozofii buddyzmu)

•  Oroangacia Składa stę z kilku ocłamów szukających różnych dróg do osiągnięcia stanu oSw iecena 
H n ąana  (Mala Droga. Mały Wóz)- całkowity spok^ . odeiwanie się  od świata moZna osiągnąć przez 
osobiay wysiłek, przestrzegane moralnych zasad  i e sce zę . Mahąiena (Wielka Drga. Wiela WóĄ -  w 
osiągnęou  zbawienie pomageqąoświeceni, kiórzyosiągnęli śwtetość, lecz opó2niają swoje odejście do 
nirwany, aby ponDóc cierpiącym. WadZrajena (Diamentowa O o g a , Diameriowy Wóz)- w osiągnięciu 
zbawienia pomagaiąpraktH<i religijne joga. medytac|e. mantry (rytmiczne rec^ecje  świętych formuł). Zen -  
zakłada osiągnięcie ośw iecem aza pom ocą medytacji

•  TracKcia Wiara lest wewnętrzna, niezwiązana z ceremoniami i wolna od  pompatycznych obrzędów Mnisi 
wi odą  żyae  wędrowne. u t r z ^ ją c  si ę z  jałmużny, tylko w okres-e pory deszczowej zatrzymują się w 
s p e q ^ ie  budowanych dla nich przez śv«ieckjch kJaszlorach

i. Korea. Chiny. Binna. Tajłanda. Kambodża. C€jton

Aktywność „Zadania domowe” posłużyła do kolekcjonowania słów 
i obrazów w indywidualnych galeriach słów i prywatnych galeriach obrazów. 
Każdy może nadesłać swój wiersz, opowiadanie, artykuł, obraz, fotografię 
czy collage, a ja zamieszczam je w stosownym miejscu.

Rozpoczynając przygodę z platformąMoodle spodziewałam się, że KB 
pr:zyniesie efekty w postaci:

U. Kośla: Moodle. Zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym. Quizy i konkursy 
wiedzy o książkach zamieszczane na platformie Moodle to jeden z  nowoczesnych i atrakcyj
nych dla uczniów sposobów popularyzacji czytelnictwa. W; Biblioteka. Centrum informacji, 
2009, nr 2, s. 19-20.



•  dostępu do materiałów edukacyjnych poza biblioteką,
•  spopularyzowania pełnych tekstów dokumentów, któiych nie ma w szkol

nej bibliotece lub są w niewystarczającej ilości egzemplarzy,
•  wskazania innej drogi dotarcia do informacji (dla wielbicieli komputerów 

i nieśmiałych w realu),
•  szansy nabycia przez bibliotekobywalców sprawności prowadzenia dys

kusji (argumentacja, analiza, wnioskowanie),
•  wsparcia kształcenia umiejętności precyzyjnego formułowania myśli 

w mowie i piśmie, logicznego prowadzenia wątku,
• oswojenia z platformąelektronicznego wspierania edukacji na studiach na 

uczelni wyższej (uniwersytet'' ,̂ politechnika), gdzie Moodle jest często 
używanym narzędziem komunikowania się wykładowcy i studenta (e-le- 
aming).

Ale Moodle przede wszystkim uatrakcyjnia moją własną, do znudzenia 
powtarzalną’̂  pracę. Cenię go za możliwość:
•  oszczędności czasu na szukanie e-dokumentów, w zamian wskazywanie 

odpowiednich materiałów i ich odczytanie lub drukowanie,
•  udostępniania w postaci elektronicznej notatek i materiałów dydaktycz

nych, których nie muszę przygotowywać za każdym razem, tylko mogę 
„otworzyć” lub „zamknąć” dostęp do nich,

•  prowadzenia z uczniami gier i zabaw np. skojarzeniami, słowami jak 
w quizie „Zagadki o Toruniu”,

•  dyskutowania na forach dedykowanych różnym tematom (kultura prowa
dzenia dialogu w społeczeństwie informacyjnym to ważna umiejętność, 
a ja dowiaduję się, co warto zobaczyć w kinie albo w teatrze),

•  kontaktu nauczyciela z uczniem dzięki usłudze chat oraz systemowi wysy
łania krótkich wiadomości,

•  przyjemności korzystania z niego ze względu na prostotę obsługi i menu 
w języku polskim,

•  ćwiczenia cieфliwości i poczucia dystansu wobec trudności.
A inni? Raport o aktywności wskazuje miejsca nudne i ciekawe. Odwie

dzane i nie. Okazuje się, że są zwolennicy i przeciwnicy Moodle’a. Przyta
czam kilka wpisów z forum ewaluacyjnego KB:

Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK https:// 
moodle.umk.pl/

Ktoś z uczniów powiedział, że ,.to szalony zawód, bo ciągle czekać, aż ktoś coś 
weźmie z półki, po to, żeby za kilka dni to odstawiać znowu na miejsce i tak w kółko, zaję
cie bez sensu...”.



м.: szybko i zwięźle skomentuję klub bibliotekobywalców: Uwa
żam, że jest świetny! Nie zdawałam sobie sprawy, że może być aż tak 
przydatny. Wiem oczywiście o istnieniu Moodla, ale zapomniałam o nim 
zupełnie, nie będąc świadoma, że mogę tam znaleźć tak wiele cieka
wych i przydatnych tekstów. Na pewno zainteresują mnie te z dziedziny 
języka angielskiego, ale myślę, że jeśli będę tu witać częściej, także 
w innych działach odkryje coś godnego uw’agi. Bardzo się cieszę, że na 
nowo uzmysłowiłam sobie istnienie Moodla, a także że klub biblioteko
bywalców tak prężnie działa. Absolutnie szczerze- jestem bardzo pozy
tywnie zaskoczona.

W.; Świetnym pomysłem jest umieszczanie tekstów lektur w sieci. 
Niektórych książek po prostu nie da się dostać w inny sposób, a w Klu
bie można łatwo do nich dotrzeć.

Sz.: Pozostaje tytko poinformowanie wszystkich o istnieniu klubu.
Nauczyciel: moi uczniowie z klas informatycznych korzystają 

z Moodle i to bardzo często -  muszą bo tom są materiały. Ale ogólnie: 
uczeń nie sięgnie do platformy elektronicznej po materiały, gdy nie musi 
tego robić. Nauczyciel też nie musi z niej korzystać, bo może uważać, ze 
taka forma pracy nie podnosi efektu dydaktycznego lub niepotrzebnie 
zajmuje mu cenny czas. Pamiętajmy, że to jest narzędzie, które ma poma
gać. W szkole jest kilka obszarów, gdzie możnaje z powodzeniem stoso
wać—z moich badań tak wynika, ale to nie są tradycyjne lekcje.

Jak wykazały badania w projekcie Mediappro’̂ , fakt, że Internet jest 
powszechnie znany i używany przez młodzież w wieku 12-18 lat we ws^st- 
kich krajach biorących udział w projekcie, nie jest zaskoczeniem. Według 
badań, 9 osób na 10 twierdzi, że korzysta z Internetu (najwięcej w Estonii 
98%; najmniej we Włoszech 78%). Najczęściej wykorzystywanym narzę
dziem w Internecie we wszystkich badanych krajach są wyszukiwarki: po
nad 90% osób twierdzi, że używa wyszukiwarki czasami, często albo bardzo 
często (najwięcej w Wielkiej Brytanii). Mniej populame od komunikowania 
się za pośrednictwem Intemetu, jest tworzenie własnych treści: na przykład 
18% młodych ludzi twierdzi, że ma własną stronę internetową, tyle samo 
procent prowadzi dziennik elektroniczny (blog). Badania Mediappro wskazują

Projekt MediapproWykorzystanie nowych mediów przez młodzież” miał za zada
nie pokazać, w jaki sposób uczniowie w Europie postrzegają Internet oraz inne media sie
ciowe, jaka jest rola tych narzędzi w nauce, rozrywce oraz poznawaniu świata. Ważnym 
aspektem tego projektu było zidentyfikowanie barier oraz złych praktyk, jakie występują 
przy wykorzystywaniu mediów sieciowych, http://www.interklasa.pl/portal/index/doku- 
menty/interklasa/mediappro_final.pdf?page=info&actłon=showdoc&oid=322096].

http://www.interklasa.pl/portal/index/doku-


też, że korzystanie z Internetu wpływa na częstotliwość korzystania 
z książek (32% ankietowanych czyta teraz mniej książek niż przedtem). Jest to 
zdaniem badaczy biorących udział w projekcie problem złożony, niekoniecznie 
bardzo niepokojący, gdyż badania we Francj i podkreślają- , îiecałe 30% mło
dych osób deklaruje, że czyta mniej niż wcześniej (głównie 17-19-letnie dziew
czyny), ale 10% ankietowanych twierdzi, że czyta więcej niż poprzednio”.

Bardzo ważnąinformacjąjakąprzyniósł ten projekt, jest wyraźna różnica 
między korzystaniem z Intemetu w domu i w szkole. Uzyskane dane’̂  poka- 
zująolbrzymiąprzepaść między szkołą, a domem. Wszystkie ważne dla mło
dych ludzi funkcje Intemetu istniejąpoza szkołą. „Jednocześnie szkoły ograni- 
czajądostęp do Intemetu, zabraniająkorzystania z wybranych narzędzi, nie 
rozumiejąc komunikatywnej roli Intemetu, a co gorsze, zapominająo potrzebie 
uczenia dzieci i młodzieży umiejętności wyszukiwania, oceniania i przetwarza
nia informacji, a także tworzenia zupełnie nowych rzeczy”. Wydaje mi się, że 
wykorzystanie edukacyjnej platformy Moodle w szkole nie tylko do czysto 
edukacyjnych zadań, ale także niejako odcięcie się od jej funkcji oceniająco- 
testowych, a skupienie się na możliwościach dydaktyczno-zabawowych, roz
jaśni nieco obraz szkoły i lekko zmniejszy wyżej wzmiankowanąprzepaść.

W projekcie zwrócono uwagę na błogi i szansę wykorzystania ich do 
celów edukacyjnych. Platforma Moodle daje możliwość prowadzenia błoga, 
ale na moim etapie promocyjno-wstępnym KB nie wykorzystałam jeszcze tej 
funkcjonalności. Może będzie to możliwe przy prowadzeniu kroniki lub „Gło
su bibliotekobywalca”?

Z badania Mediappro wynika, że gry sąmniej ważne dla młodych ludzi, niż 
to się powszechnie uważa i że szkoły powinny wykorzystywać potencjał edu
kacyjny tkwiący w grach komputerowych, a nie tylko wprowadzać zakazy. 
Przychylam się do tej opinii po doświadczeniach z projektem eMapps’1 Mło
dzież z naszej szkoły, która tworzyła w tym projekcie grę edukacyjnąz historii 
korzystając z komputera, kamery cyfrowej, telefonu komórkowego i sieci, 
oczywiście świetnie się bawiła i wiele nauczyła. Nie mam wtej chwili pomysłu, 
jak Moodle’a wykorzystać do gry, ale zestaw quizów połączonych tematycz
nie, wyposażony w ciekawe linki, zagadki foto i audio, z etapami i konieczno- 
ściątworzenia e-materiałów może zainteresować uczniów.

Muszę zatem porozmawiać z bibliotekobywalcami i dowiedzieć się, co da 
się w tej sprawie zrobić...

Projekt Mediappro, http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/ 
mediappro_final.pdf?page=info&action=showdoc&oid=322096].

e-Mapps. Motivating Active Participation o f Primary Schoolchildren in Digital On
line Technologies for Creative Opportunities through Multimedia http://emapps.info/.

http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/
http://emapps.info/
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