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Politechnika otwarta na nowe technologie

eNauczanie szansą na sukces na rynku edukacyjnym
- wywiad z dr Anitą Tlałką

Platforma przyjazna użytkownikom

Projekt „eUczelnia - opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi
dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

Politechnika otwarta na nowe technologie
Politechnika Gdańska wdraża i promuje takie rozwiązania

•

w zakresie edukacji, które wzbogacają nie tylko ofertę
dydaktyczną, ale także warsztat nauczycieli. Oba te warunki

i kompetencji, również te związane z samokształceniem
•

spełnia e-nauczanie, czyli kształcenie z wykorzystaniem

e-lekcji czy e-kursów
•

rozwiązań edukacyjnych czy modelowania komputerowego.
Na naszej Uczelni te formy kształcenia realizowane

materiały w formie elektronicznej wzbogacone
wizualizacjami i interaktywnymi ćwiczeniami w postaci

technologii ICT. Może ono być realizowane za pomocą
nauczania na odległość, technologii mobilnych, wirtualnych

interaktywne systemy sprawdzania wiedzy

dedykowane kursy z obsługi platformy oraz z tworzenia
e-materiałów

•

możliwość prowadzenia projektów zespołowych czy

są kompleksowo w module pod nazwą eNauczanie.

moderowania grup dyskusyjnych, w których uczestnicy

Narzędziem, scalającym wszystkie jego funkcjonalności

znajdują się fizycznie w różnych miejsca Polski czy świata

jest uczelniana platforma do kształcenia zdalnego. Na

•

stronie http://enauczanie.pg.gda.pl/ dostępny jest serwis

(np. konsultacje online) i asynchronicznej (np. fora

będący głównym punktem informacyjnym na temat działań
prowadzonych z zakresu eNauczania na naszej Uczelni.

różnorodne aplikacje do komunikacji synchronicznej
dyskusyjne)

•

pliki tekstowe, dźwiękowe, prezentacje multimedialne,

Natomiast pod adresem http://enauczanie.pg.gda.pl/

nagrania video, aplikacje mobilne, interaktywne moduły

moodle/ znajduje się uczelniana platforma Moodle, gdzie

lekcyjne oraz gry edukacyjne, blogi, webcasty

można znaleźć szereg narzędzi wspierających kształcenie

Platforma eNauczanie umożliwia realizację zajęć za

zdalne:

pośrednictwem Internetu w postaci całkowicie zdalnej

•
•

materiały edukacyjne udostępniane za pomocą kanałów

– tzw. e-learning lub jako blended learning, czyli połączenie

na serwisach YouTube lub portalach społecznościowych

nauczania stacjonarnego z elementami technologii

emulatory pracy w laboratorium

informacyjno-komunikacyjnych.

Pracownicy PG podczas szkolenia dotyczącego platformy Moodle.
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eNauczanie szansą na sukces na rynku edukacyjnym
Żyjemy w czasach, kiedy praktycznie większość spraw można
załatwić online. Edukacja również podąża za tym trendem. Jak
za pomocą Internetu można pomóc studentowi w przyswojeniu
nowych zagadnień lub przygotowaniu się do egzaminu?
Anita Tlałka: W przypadku przedmiotów ścisłych i technicznych
podczas wykładu szczególnie dużo czasu zajmuje wprowadzanie
ważnych dla zastosowań zagadnień z teorii, wzorów czy rysowanie
wykresów. Musimy pamiętać, że pracujemy z pokoleniem, które od
przedszkola korzysta z dobrodziejstw świata wirtualnego. Dlatego,
jeśli my jako uczelnia nie dostarczymy studentom recenzowanej
wiedzy, sprawdzonych wirtualnych narzędzi, to rozpoczną oni samodzielne poszukiwania w sieci. Wiedza z portali czasami pomaga, ale
często też zawiera wiele usterek lub błędów, które dla początkującego czytelnika mogą stanowić przeszkodę w prawidłowym rozwiązywaniu zagadnień czy problemów inżynierskich.
Co w aspekcie kształcenia zdalnego dzieje się na Politechnice
Gdańskiej?
AT: Wraz z nowym rokiem akademickim wdrożyliśmy serwis
enauczanie.pg.gda.pl oraz nową uczelnianą platformę Moodle,
które stanowią uzupełniające się moduły eNauczania. Oprócz
tego następuje integracja systemów związanych z nauczaniem na
odległość z portalem Moja PG. Nauczyciele chcą korzystać z tych
narzędzi. Nagrywają filmiki z eksperymentami czy fragmentami teorii, korzystają z interaktywnych aplikacji oraz wirtualnych narzędzi
służących do komunikacji ze studentami. Aby nauczanie zdalne było
atrakcyjne i funkcjonalne potrzeba nie tylko narzędzi informatycznych, ale też wiedzy metodycznej. Dużą pomocą w tym zakresie są
cykliczne szkolenia na temat metod pracy w środowisku wirtualnym.
Zwiększa się też świadomość, że nauczanie online rozwija warsztat
wykładowcy. Skłania go nie tylko do szukania różnych aplikacji i sposobów przekazywania teorii, ale i poznawania metod aktywizacji
i motywowania do pracy studentów w świecie wirtualnym, który jest
obecnie naturalnym środowiskiem komunikacji i wymiany informacji
dla młodego pokolenia. W ten sposób powstają wartościowe kursy,
które rzeczywiście podnoszą efektywność kształcenia. Dobre i atrakcyjne materiały edukacyjne dostępne online to duża promocja dla
naszej uczelni na rynku edukacyjnym.

Dossier:
Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Dydaktyki CNMiKnO, od 2002 roku aktywnie zajmuje się zastosowaniami technologii ICT w edukacji i popularyzacją zagadnień związanych z e-kształceniem
w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych, obecnie również
w aspekcie prac w ramach zespołu ds. systemu CDIO. Od kwietnia jako Pełnomocnik Rektora ds. eNauczania wdraża rozwiązania związane z e-learningiem
i blended learningiem PG. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Prywatnie fanka kryminałów skandynawskich w stylu Henninga Mankella.

Czy wobec tego nauczanie zdalne ma szansę zastąpić tradycyjne wykłady i ćwiczenia?
AT: Platforma to przede wszystkim narzędzie wspierające proces
kształcenia. Nie wydaje mi się, byśmy byli gotowi na całkowite
przejście z kształceniem do świata wirtualnego. Moje dotychczasowe
doświadczenia z platformami edukacyjnymi pokazują, że studenci
bardzo chętnie korzystają z e-materiałów jako dodatkowego źródła
wiedzy i możliwości samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności. Aktywność w korzystaniu z tego typu rozwiązań wzrasta zwłaszcza w okresie kolokwiów i egzaminów. Jednak to niepowtarzalna
osobowość nauczyciela, możliwość zadawania pytań i uczestnictwo
w dyskusji w gronie kolegów sprawiają, że studenci nadal czują
potrzebę udziału w tradycyjnych zajęciach.
O ile realne wykłady sprzyjają indywidualnemu podejściu, o
tyle w wersji zdalnej interaktywność przebiega inaczej.
AT: Przygotowanie dobrego kursu wymaga od prowadzącego przewidywania, gdzie mogą wystąpić potencjalne trudności w zrozumieniu przedstawianych zagadnień. To, co wydaje się proste i oczywiste
dla autora, wcale nie musi być zrozumiałe dla studenta. Dlatego testy diagnozujące są dobrym rozwiązaniem. Pozwalają one cyklicznie
określać stopień zdobytej przez kursanta wiedzy i jego umiejętności,
a następnie skierować go na odpowiednie ścieżki edukacyjne.
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Ponieważ platformy umożliwiają wgląd do statystyk, to nawet dzięki
krótkim pytaniom w trakcie e-kursu, prowadzący może na podstawie analizy odpowiedzi zobaczyć, jaka partia prezentowanego materiału jest najtrudniejsza i jak należy zrealizować potrzeby szkoleniowe uczestników kursu. Trzeba pamiętać, że dobre szkolenie online
musi ewoluować dzięki analizie przeprowadzonej na podstawie
swoich poprzednich edycji. Tym bardziej, że postęp technologiczny
dostarcza nam ciągle nowych narzędzi i możliwości, które możemy
zastosować w edukacji.
Jak doświadczenia z e-nauczaniem wzbogaciły Pani warsztat
nauczyciela?
AT: Aktywizacja uczestników, motywowanie ich do systematycznej
pracy i tworzenie społeczności, która wspólnie rozwiązuje kwestie
problemowe są trudnymi zadaniami nawet dla wykładowcy, który
posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tradycyjnych zajęć.
Dlatego według mnie najlepsze rozwiązanie to blended learning –
połączenie wykorzystania wirtualnych narzędzi, których dostarcza
nam edukacja na odległość ze skutecznymi metodami kształcenia
tradycyjnego. Moim zdaniem może to przynieść bardzo dobre wyniki nie tylko związane ze zdobywaniem wiedzy, ale i umiejętności,
które musi posiadać każdy, kto chce odnieść sukces na rynku pracy.
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Platforma przyjazna użytkownikom
Zgodnie ze strategią projektu eUczelnia wdrożenie każdego
modułu poprzedzone jest szkoleniami dla użytkowników.
eNauczanie ma dwie grupy odbiorców, między którymi tworzy się interakcja. Dlatego do tej pory zrealizowano:
1. Dedykowany i podzielony na trzy poziomy zaawansowania kurs dla kadry naukowo-dydaktycznej z tworzenia
e-kursów oraz materiałów interaktywnych pt. Obsługa
Platformy Moodle
2. Dedykowany kurs dla kadry naukowo-dydaktycznej
pt. Zaawansowane możliwości Platformy Moodle
3. Szkolenie on-line dla kadry naukowo-dydaktycznej
pt. Metodyk e-learningu
4. Kurs wprowadzający on-line dla studentów pt. Obsługa
Platformy Moodle (Kurs przygotowujący studentów do
udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)

Docelowo planowane są także certyfikowane szkolenia dla
nauczycieli na temat korzystania z platformy Moodle oraz
tworzenia e-materiałów edukacyjnych.
Od początku roku akademickiego w serwisie Moja
PG znajduje się specjalny Kurs wprowadzający, który krok po
kroku omawia funkcjonalności platformy oraz pokazuje, jak
korzystać z materiałów umieszczonych w modułach różnego
typu kursów. Obie części tego szkolenia prezentują działanie
systemu od strony studenta, jak również nauczyciela. Dla
większej poglądowości omawianych treści merytorycznych
zamieszczono przykładowy quiz, ankietę i zadanie, a także
filmik obrazujący działanie jednego z narzędzi do tworzenia
i zamieszczania wzorów matematycznych.
Ciekawym i wyróżniającym nas na tle innych uczelni
rozwiązaniem okazują się będące w przygotowaniu wirtualne laboratoria matematyczne, fizyczne i chemiczne.

Poniższy schemat prezentuje dostęp do Kursu wprowadzającego:

Moja PG

Serwis eNauczanie

Platforma Moodle

Kursy

CUI

eNauczanie - Kurs wprowadzający
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