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E-learning w bibliotece
Z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach

Nauka w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu! Od stycznia 2018 roku Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach oferuje swoim użytkownikom udział w bezpłatnych kursach online
z zakresu obsługi wybranych programów i aplikacji internetowych przydatnych w pracy nauczycieli i bibliotekarzy. Szkolenia są adresowane do wszystkich zainteresowanych, także spoza województwa śląskiego.

Kursy e-learningowe PBW w Katowicach stały się alternatywą dla szkoleń, które wcześniej prowadzono wyłącznie
w formie stacjonarnej. Ich udostępnienie w internecie pozwoliło na poszerzenie kręgu użytkowników usług Biblioteki ze względu na większą swobodę w wyborze czasu, tempa i miejsca nauki. Taka forma szkoleniowa wymaga
jednak od uczestników większego zaangażowania i samodzielności oraz znajomości obsługi komputera i platformy. Jest także bardziej czasochłonna dla osoby prowadzącej, ponieważ wymaga przygotowania precyzyjnych materiałów szkoleniowych, sprawdzania nadsyłanych prac, utrzymywania kontaktu z uczestnikami oraz częstego
logowania się na platformie podczas trwania kursów.
Już pierwsza edycja szkoleń e-learningowych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Okazało się bowiem,
że środowiska oświatowe i bibliotekarskie są zainteresowane taką formą doskonalenia zawodowego. Do lutego
2020 roku w naszych kursach wzięło udział ponad 800 uczestników.
Największym zainteresowaniem cieszyły się po wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy nie było możliwości korzystania ze szkoleń stacjonarnych. W ciągu zaledwie 3 miesięcy w uruchomionych szkoleniach wzięło udział blisko
1000 uczestników! Ogromne zainteresowanie kursami spowodowało, że zdecydowaliśmy się na przygotowanie
nowej platformy, która jest bardziej przyjazna dla kursantów. Od maja 2020 roku wszystkie szkolenia są dostępne
na stronie https://moodle.pbw.katowice.pl/.
Oferta szkoleń online jest stale poszerzana. Obecnie (czerwiec 2020) składa się z dziesięciu tematów:
•

ABCya Paint – malujemy online,

•

Jigsaw Planet – interaktywne puzzle,

•

Photo Collage – upiększamy zdjęcia,

•

Photo Editor – darmowa obróbka zdjęć,

•

Photo Filters – szybki sposób na ciekawe zdjęcie,

•

Toony Tool – tworzymy minikomiks,

•

Quizizz – nauka i zabawa,

•

Voki – awatarowe szaleństwo,

•

Word Art – wyrazowe chmurki na każdą okazję,

•

Wordwall – interaktywne quizy.
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Platforma edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach – kursy realizowane
w czerwcu 2020 roku.

Źródło: https://moodle.pbw.katowice.pl/.

Uczestnicy szkoleń poznają bezpłatne programy i aplikacje, dostępne w zasobach internetu, które ułatwiają tworzenie interaktywnych quizów (Quizizz, Wordwall) i puzzli (Jigsaw Planet). Opracowują minikomiksy (Toony Tool),
mówiące postacie (Voki), edukacyjne grafiki (Word Art) oraz rysunki online (ABCya Paint). Kilka tematów dotyczy
także obróbki zdjęć (Photo Collage, Photo Editor, Photo Filters). Narzędzia te można wykorzystywać zarówno
w pracy zdalnej, jak i stacjonarnej.
Adresy bezpłatnych programów i aplikacji omawianych podczas kursów e-learningowych organizowanych
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach.

Nazwa programu/aplikacji

Adres strony

ABCya Paint
Jigsaw Planet
Photo Collage
Photo Editor
Photo Filters
Toony Tool
Quizizz
Voki
Word Art
Wordwall

https://www.abcya.com/games/abcya_paint
https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl
https://www.photocollage.com/
https://www.photoeditor.com/
https://www.photofilters.com/
https://www.toonytool.com/
https://quizizz.com/
https://www.voki.com/
https://wordart.com/
https://wordwall.net/pl
Źródło: opracowanie własne.
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Szacowany czas, przewidziany na realizację jednego tematu (zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i aplikacją, wykonanie prostego zadania), wynosi od 2 do 10 godzin dydaktycznych. Dostęp do materiałów jest możliwy
przez cały czas trwania kursu, a ewentualne pytania i problemy można zgłaszać osobie prowadzącej, która na bieżąco loguje się na platformie. Aktywni uczestnicy otrzymują potwierdzenia uczestnictwa (w formie elektronicznej).
Dotychczas kursy były uruchamiane kilka razy w ciągu roku szkolnego. Jednocześnie prowadzono nabór uczestników na kilka tematów (od dwóch do dziesięciu – w zależności od przewidywanego zainteresowania). W roku
szkolnym 2020/2021 niektóre z nich zostaną udostępnione bezterminowo.
O kolejnych edycjach szkoleń online informujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej1 , blogu Sieciow@nie w szkole i bibliotece2 oraz profilu w serwisie społecznościowym Facebook3 . Piszemy o nich w serwisach
internetowych, czasopismach fachowych oraz gazecie miejskiej „Nasze Katowice”. Do udziału w kursach zdalnych
namawiamy podczas konferencji metodycznych i naukowych.
2

3

4

Przykładowa informacja o naborze uczestników na kursy online.

Źródło: https://sieciowanie.blogspot.com/2020/06/poznaj-photo-filters-i-word-art.html.
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W roku szkolnym 2020/2021 dotychczasowa oferta zostanie wzbogacona o nowe tematy. Część z nich będzie realizowana w ramach sieci współpracy i samokształcenia, adresowanej do nauczycieli i bibliotekarzy zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz działaniach na rzecz promocji
szkół i bibliotek. Dostęp do szkoleń zostanie umożliwiony wszystkim zainteresowanym.
Spotkajmy się w chmurze! Do zobaczenia na naszej platformie!
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STRESZCZENIE:
Od 2018 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach prowadzi kursy e-learningowe adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy oraz innych osób zainteresowanych ich problematyką. W artykule podsumowano dotychczasowe doświadczenia placówki związane z organizacją szkoleń w formie zdalnej.
SŁOWA KLUCZOWE:
Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. E-learning. Technologie informacyjno-komunikacyjne. Bezpłatne programy
i aplikacje. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.
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