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W dniach 11-12 października w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

"WOM" w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130 odbyła się III edycja 

Ogólnopolskiej Konferencji „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. 

Organizatorami konferencji byli: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

w Częstochowie oraz Agencja SUKURS, wydawca miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Katarzyna Hall - Minister Edukacji 

Narodowej, ElŜbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

Marszałek Województwa Śląskiego oraz Izabela Leszczyna, Poseł na Sejm RP. 

Patronat naukowy nad konferencją sprawował Instytut Bibliotekoznawstwa 

i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Patronat medialny objęli: serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, 

miesięcznik „Biblioteka w Szkole”, kwartalnik „Biblioteka Centrum Informacji”, EBIB 

Elektroniczna Biblioteka, „Głos Nauczycielski” i kwartalnik „Częstochowski Biuletyn 

Oświatowy”. 

Konferencja adresowana była do bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych, 

publicznych, akademickich, pracowników dydaktycznych uczelni kształcących w zakresie 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pracowników naukowych związanych 

z bibliotekoznawstwem, nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia, metodyków oraz 

wszystkich zainteresowanych tematyką e-learningu.  

Celem konferencji była promocja e-learningu jako nowoczesnej formy nauczania-

uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego, przybliŜenie zagadnień 

związanych z dydaktyką i metodyką e-learningu, omówienie przykładowych narzędzi 



wspierających e-learning, prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako narzędzia 

umoŜliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty usług bibliotecznych dostosowanej do 

potrzeb społeczeństwa informacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznego 

wykorzystania platform e-learningowych.  

W konferencji wzięło udział 95 bibliotekarzy z placówek edukacyjnych, ośrodków 

naukowych i dydaktycznych całej Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Izabela 

Leszczyna - Poseł na Sejm RP, Krystyna Maciocha - wizytator Delegatury Kuratorium 

Częstochowskiego, Renata Sowada - przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale 

ZNP w Częstochowie, Alina Grabna prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich w Częstochowie. 

Zebranych powitali przedstawiciele organizatorów konferencji: GraŜyna Kawecka-Karaś - 

dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, GraŜyna 

Gregorczyk – dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w 

Warszawie oraz Renata Lipniewska - wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych. Głos 

zabrała takŜe Izabela Leszczyna - Poseł na Sejm RP, która podkreśliła rolę nauczania 

zdalnego we współczesnym procesie dydaktycznym.  

Jako pierwsza głos zabrała GraŜyna Gregorczyk, dyrektor Ośrodka Edukacji 

Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jej wykład „Konektywizm – model 

uczenia się w epoce cyfrowej” zaprezentował teoretyczne podstawy i praktyczne moŜliwości 

zastosowania konektywizmu w e-learningu.  

Małgorzata Caban z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach w wystąpieniu „Kursy e-learningowe dla bibliotekarzy” podjęła 

próbę omówienia i porównania polskich kursów e-learningowych podnoszących kwalifikacje 

bibliotekarzy, takich jak BIBWEB, kursów oferowanych przez IKN „Progres” oraz Login: 

BIBLIOTEKA. Przedstawiła ich charakterystykę obejmującą m.in. tematykę kursu, jego 

strukturę, grupę docelową, dostępność, czas trwania, warunki zaliczenia i cenę. Dokonała 

takŜe analizy wad i zalet omawianych kursów. 

Marcin Mystkowski z warszawskiego oddziału firmy MOL Sp. z o.o. w swoim 

wystąpieniu „Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0” 

prowadził rozwaŜania na temat zalet i wad komunikowania się z czytelnikiem za pomocą 

OPAC, szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego katalogi biblioteczne nie nadąŜają za światem 

Web 2.0. Przedstawił takŜe Axiell Arena – nowy portal biblioteczny, który konsoliduje 



katalog biblioteczny z elementami Web 2.0, stosowanego na świecie pod nazwą Biblioteka 

2.0.  

Urszula Cimoch z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu w swoim wystąpieniu „Jak motywować do pracy w e-szkoleniu” omówiła 

sposoby motywowania kursantów do nauki w szkoleniu e-learningowym. Opowiedziała m.in. 

o komunikacji z uczestnikami, rozwiązaniach graficznych i rozmieszczeniu informacji, które 

wpływają na motywację. 

„Modele prezentacji treści dydaktycznych w kursach e-learningowych” to temat kolejnego 

wystąpienia. Jego autorka Anna Szeląg z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej 

w Elblągu 

Następnie Anna Szeląg z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 

zaznajomiła zebranych uczestników konferencji z wystąpieniem na temat „Modele prezentacji 

treści dydaktycznych w kursach e-learningowych”. Autorka przedstawiła modele strukturalne 

materiałów dydaktycznych: liniowy, złoŜony, gałęziowy i wielopoziomowy, a przede 

wszystkim przekazała podpowiedzi, od czego zacząć tworzenie własnego kursu e-

learningowego. PrzybliŜone zostało pojęcie „sylabus” oraz jego struktura i udzielone 

wskazówki, jak utworzyć dobry sylabus. 

„Czytelnia on-line ibuk.pl - propozycja dla współczesnego czytelnika” to wystąpienie 

Anny Radoszewskiej, która przedstawiła ofertę dostępnych on-line wydawnictw PWN.  

Ewa Rozkosz z Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej we Wrocławiu w swoim 

wystąpieniu „Przekaz wizualny a jego percepcja w kontekście kształcenia zdalnego” 

podkreśliła rangę stosowania dydaktycznych materiałów wizualnych w kursach  

e-learningowych. Prelegentka dowiodła, Ŝe kształcenie zdalne bazuje głównie na przekazie 

wizualnym i ze względu na ograniczony kontakt z prowadzącym, treści jakie otrzymuje 

kursant powinny być dopracowane nie tylko pod względem merytorycznym, ale takŜe 

estetycznym. Właściwy dobór kolorystyki, odpowiedni układ i dynamika przekazu 

przekładają się bezpośrednio na jakość jego odbioru.. Treści wystąpienia dowiodły, Ŝe 

w procesie projektowania szczególnie istotną rolę odgrywa wiedza o percepcji przekazu 

wizualnego (percepcji obrazu). 

Celem wystąpienia Katarzyny Wilk z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie zatytułowanego „RóŜne oblicza kształcenia na odległość - przegląd 



narzędzi Web 2.0 i platform e-learningowych” było przedstawienie róŜnych narzędzi 

słuŜących tworzeniu oraz prowadzeniu kursów i szkoleń w trybie zdalnym. W wystąpieniu 

autorka podjeła próbę analizy wybranych platform e-learningowych umoŜliwiających 

zaawansowane tworzenie i zarządzanie treściami edukacyjnymi w celu kooperatywnego 

uczenia się oraz narzędzi edukacyjnych opartych o technologie i aplikacje Web 2.0. Całość 

rozwaŜań osadzona została w ramach koncepcji konstruktywizmu i konektywizmu jako 

innowacyjnych koncepcji pedagogicznych realizowanych poprzez idee uczenia się przez całe 

Ŝycie (ang. Life Long Learning) oraz uczenia się poprzez nauczanie (niem. Lernen durch 

Lehren). Kluczem doboru przedstawionych narzędzi były kryteria: ich dostępności na polskim 

rynku edukacyjnym, wsparcie techniczne i merytoryczne społeczności uŜytkowników tych 

narzędzi edukacyjnych oraz moŜliwość ich wszechstronnych zastosowań dydaktycznych. 

Tomasz Walasek z Politechniki Częstochowskiej i WyŜszej Szkoły Lingwistycznej 

w Częstochowie, kontynuując temat swojej przedmówczyni wspólnie ze zgromadzonymi na 

sali uczestnikami konferencji zastanawiał się, które z wcześniej wymienionych narzędzi są 

najbardziej przydatne w zdalnym nauczaniu. Przedstawił takŜe kilka innych, wypróbowanych 

aplikacji internetowych. 

Agata Arkabus i Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie w swoim wystąpieniu „Moodle narzędziem w ręku bibliotekarza 

w przekazywaniu treści edukacji czytelniczej i medialnej” zaprezentowały nowoczesne 

metody i formy wykorzystania e-learningu w pracy z dziećmi.  

„Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-

Hutniczej” było ostatnim wystąpieniem podczas konferencji. Anna Gruca z Biblioteki 

Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dokonała porównania szkolenia 

tradycyjnego i szkolenia online w Bibliotece Głównej AGH. Przedstawiła takŜe strukturę 

szkolenia „Pierwsze kroki w Bibliotece Głównej AGH” i wykorzystane zasoby edukacyjne. 

Dokonała analizy wyników ankiety skierowanej do uŜytkowników, oceniającej przydatność 

szkolenia przez jego uczestników. Na zakończenie autorka dokonała podsumowania 

krytycznych uwag i sugestii uŜytkowników, dotyczących prowadzonego szkolenia online. 

Konferencji towarzyszyły jednodniowe warsztaty komputerowe (w dniu 12 października 

2011), mające na celu przygotowanie uczestników do korzystania ze szkoleń  

e-learningowych, do samodzielnego tworzenia kursów zdalnych na platformie e-learningowej 

Moodle i administrowania platformą. Program warsztatów podzielony został na trzy poziomy.  



Poziom pierwszy miał na celu poznanie zasad działania platformy oraz nabycie 

podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu opracowania i prowadzenia zajęć zdalnych 

na platformie Moodle. Po zajęciach wszyscy uczestnicy wiedzieli, jak poruszać się po 

platformie i korzystać z realizowanych na Moodlu kursów e-learningowych, jak zbudować 

kurs, zaimportować pliki do Moodla i nimi zarządzać, w jaki sposób obsługiwać tryb edycji, 

wypełnić kurs treściami przy wykorzystaniu wybranych aktywności platformy. Ponadto 

uczestnicy potrafili monitorować wiedzę kursu, m.in. korzystając z aktywności zadania i quiz, 

a takŜe korzystać z narzędzi platformy słuŜących do ewaluacji za pośrednictwem 

kwestionariusza. 

Celem poziomu drugiego było poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych 

z opracowaniem i prowadzeniem zajęć zdalnych na platformie Moodle. Po zajęciach 

uczestnicy potrafili dokonać podziału uczestników zajęć na grupy, sprawnie komunikować się 

na platformie Moodle (forum, czat, komunikator i mass mailing), monitorować aktywność 

uczestników zajęć, m. in. poprzez dokonywanie raportów aktywności oraz korzystać 

z narzędzi platformy słuŜących do prowadzenia pomiaru dydaktycznego, w tym ustalania 

skali oceniania. 

Poziom trzeci miał na celu poznanie zasad instalowania platformy i  nabycie 

podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu administrowania platformą Moodle. Po 

zajęciach uczestnicy wiedzieli, jak przygotować się do instalacji platformy Moodle, jak 

zainstalować platformę Moodle na serwerze, wprowadzić podstawowe ustawienia 

administracyjne, administrować na bieŜąco platformą Moodle w podstawowym zakresie. 

W przeddzień konferencji (10 października) chętni uczestnicy konferencji mieli okazję 

zwiedzić Klasztor Ojców Paulinów i Bibliotekę Jasnogórską w Częstochowie.  

 

 


