Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze po raz szósty gościła lubuskich
nauczycieli bibliotekarzy na corocznym spotkaniu metodyczno-integracyjnym. Spotkanie, którego
tematem przewodnim był E-learning służyło propagowaniu tej formy nauczania. Zorganizowano je w
ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej skierowanej do bibliotek szkolnych
Marzena
Szafińska-Chadała,
Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, powitała
zebranych gości i prelegentów, oddając głos
prowadzącej spotkanie Annie Aleksandrowicz.
Wśród licznie przybyłych obecna była Barbara
Dobryniewska, metodyk z Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Zielonej Górze.
Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej
Górze, Leszek Kucz. Przedstawił działalność i
ofertę swojej organizacji skierowaną do
nauczycieli.
Po przerwie, w trakcie której goście zapoznali się
z ekspozycją Czasopisma pedagogiczne
najlepsza
pomoc
dydaktyczna,
(w
Wypożyczalni PBW), głos zabrał Jarosław
Wagner z Katedry Mediów i Technologii
Informacyjnych Wydziału Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W interesujący sposób przybliżył
niezwykle aktualną tematykę elearningu w prezentacji
zatytułowanej:
Platforma e-learningowa środowisko integracji i
wspierania działań
dydaktycznych nauczycieli
bibliotekarzy.
(zobacz
przykładowe slajdy)
Przedstawił i omówił:
zakres pojęciowy i definicję
kształcenia na odległość,
historię kształcenia zdalnego na świecie,
historię kształcenia zdalnego w Polsce,

modele kształcenia na odległość,
uwarunkowania prawne dotyczące kształcenia na odległość,
obecny stan kształcenia na odległość w Polsce,
polskie inicjatywy kształcenia na odległość,
platformy e-learningowe oparte o licencje GNU.

Zaprezentowany został proces tworzenia i
zarządzania kursem e-learningowym w oparciu o
platformę Moodle.
Uzupełnieniem wykładu była ekspozycja książek i
czasopism na w/w temat, w holu Biblioteki, a także
zestawienie bibliograficzne Nauczanie na
odległość, przygotowane przez Renatę Zubowicz
z PBW.
Zestawienie wraz z materiałami reklamującymi
ofertę edukacyjną PBW oraz okolicznościowe
kartki i zakładki do książek, promujące obchody
Światowego Dnia Książki otrzymali wszyscy
uczestnicy spotkania.
Na zakończenie Małgorzata LubienieckaSiadaczka omówiła wyniki ankiety ewaluacyjnej
z V spotkania metodyczno-integracyjnego
nauczycieli bibliotekarzy.
W przerwach między wykładami, goście mieli możliwość bezpłatnego pobrania materiałów: książek
i czasopism oferowanych przez PBW i RCIE, a także skorzystać z poczęstunku przygotowanego
przez Bibliotekę.
Dokumentację fotograficzną przedsięwzięcia wykonała Jolanta Winnicka, całość filmowała Renata
Zubowicz. Tegoroczne spotkanie zorganizowały: Anna Aleksandrowicz i Renata Zubowicz.
(A.A., R.Z.)

