OPIS APLIKACJI ITUNES U
[odcinek 25: Stwórz własny kurs – Tablety w Bibliotece]

Dzięki platformie iTunes U użytkownicy z całego świata mają dostęp do bezpłatnych materiałów
edukacyjnych, przygotowanych przez renomowane instytucje z całego świata. Aplikacja
umożliwia przeglądanie na iPadzie kursów i ich kolekcji, opracowanych przez najlepsze uczelnie,
galerie i placówki naukowe. iTunes U pozwala na stworzenie własnego kursu oraz dzielenie się
nim z uczestnikami zajęć i społecznością Internetu.
Kurs “Tablety w Bibliotece” został przygotowany na platformie iTunes U i udostępniony
nieopłatnie szerokiej publiczności przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja umożliwia tworzenie kursów w języku polskim. Struktura kursu jest niezwykle
przejrzysta i składa się z:






informacji o osobie prowadzącej (wraz ze zdjęciem),
informacji o kursie i jego celach dydaktycznych,
konspektu z listą tematów,
postów przypisanych do poszczególnych tematów,
zadań dla uczestników.

iTunes U umożliwia prowadzącemu umieszczanie dokumentów, materiałów audio, wideo i linków
bezpośrednio pod poszczególnymi postami, dzięki czemu uczestnik ma pod ręką wszystkie
potrzebne materiały.

Biblioteka może wystąpić o stronę iTunes U dla swojej instytucji. Wówczas kursy, które
opracowuje, mogą stać się kursami publicznymi i poszerzyć zasób bezpłatnych materiałów
edukacyjnych, dostępnych za pośrednictwem aplikacji. Edukator czy bibliotekarz może stworzyć
kurs prywatny i udostępnić jego treści zaproszonym uczestnikom.
Można utworzyć dwa rodzaje kursów:



własne tempo („self paced”) - uczestnicy przechodzą przez kurs we własnym tempie,
a prowadzący podaje czas trwania kursu w tygodniach,
plan zajęć - prowadzący określa datę rozpoczęcia i zakończenia kursu, a także terminy
na wykonanie poszczególnych zadań.

W przypadku kursów prywatnych, czyli takich, na które uczestnicy otrzymali zaproszenie od
prowadzącego, pomocne są udogodnienia, takie jak:







oddawanie prac domowych lub zadań bezpośrednio przez iTunes U,
ocenianie zadań i komunikacja z uczestnikami za pomocą iPada,
przekazywanie informacji zwrotnej,
monitoring postępów uczestników w oddawaniu zadań (okazja aby przypomnieć),
grupowe dyskusje,
indywidualne konsultacje z prowadzącym.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Aplikacja iTunes U może być wykorzystywana:




do stworzenia kursu tematycznego dla grupy czytelników,
do prowadzenia zajęć za pomocą iPada, np. edukator może przygotować wcześniej
zagadnienia, które chce omówić w trakcie zajęć, i opracować zajęcia na iPady,
do stworzenia kolekcji podcastów i materiałów uzupełniających.

ŹRÓDŁA
Jak stworzyć kurs? Oficjalny przewodnik w języku polskim:
http://images.apple.com/pl/education/docs/iTunesU_CourseCreation_061915_FF_pl.pdf
iTunes U Course Manager - kurs w iTunes U autorstwa Daniela Makusa:
https://itunes.apple.com/pl/course/itunesu-course-manager/id825081234?l=pl

Kurs „Tablety w Bibliotece" powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące
bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich
placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności
i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015
było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
Ten materiał edukacyjny dostępny jest na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0 Polska. Pełna treść licencji
znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

