JAK UCZYĆ SIĘ ON-LINE
[odcinek 11: Ucz się on-line – Tablety w bibliotece]

Pakiet „Ucz się on-line” przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które chciałyby wykorzystać iPada w
celu nauki. Tablet może być nieoceniony jako narzędzie do aktywnego, samodzielnego i swobodnego
zdobywania nowych kompetencji, poszerzania wiedzy, a czasem nawet urządzeniem pomagającym w
zdawaniu egzaminów i zdobywaniu certyfikatów.
Stosunkowo łatwo można znaleźć aplikacje i treści edukacyjne poświęcone wybranym zagadnieniom –
pakiet „Sięgnij po wiedzę” zawiera te szczególnie godne polecenia. Trudniej jednak w przestrzeni
internetowej trafić na miejsca, które oferują możliwość nauki interdyscyplinarnej, wychodzącej często poza
tradycyjnie rozumiane przedmioty.
Korzystając z pakietu „Ucz się on-line”, można odkryć kilka platform edukacyjnych, oferujących wiedzę z
różnych dziedzin, opracowaną albo przez szacowne uczelnie i instytuty, albo przez pasjonatów, którzy
poświęcają czas, aby dzielić się z innymi tym, co potrafią.

Ikony aplikacji z pakietu „Ucz się on-line”: TED, Coursera, Linguapp, iTunesU

PO CO TEN PAKIET?
Dzięki pakietowi „Ucz się on-line” oferta skierowana do użytkowników biblioteki może wzbogacić się o
ułatwiony (bądź pogłębiony) dostęp do wiedzy: zarówno tej podręcznikowej i akademickiej, jak i
„nieformalnej” – w atrakcyjnej formie, zachęcającej nie tylko do nauki, ale i do interakcji między osobami
korzystającymi z różnych kursów.
Biblioteka ułatwiająca dostęp do platform edukacyjnych może stać się miejscem zachęcającym
użytkowników do nowoczesnej formy nauki (e-learning) i poszerzania swoich horyzontów.

Jak można wykorzystać w bibliotece informacje zawarte w pakiecie „Ucz się on-line”? Możliwości jest wiele i
to zarówno w przypadku, gdy myślimy o wykorzystaniu grupowy, jak i indywidualnym. Przykładowe
zastosowania:
•

Pojedynczy użytkownicy, dzięki zawartym w pakiecie informacjom, mogą znaleźć ciekawe materiały,
pomocne w ich edukacji formalnej i nieformalnej (np. przejść kurs, obejrzeć wykład, poprawić
znajomość języka itp.);

•

Korzystając z materiałów udostępnionych na platformie edukacyjnej, biblioteka może promować
wybrane tematy (np. „temat miesiąca”) i zachęca

•

użytkowników do zapoznania się z nim;

•

Można zorganizować grupowe oglądanie materiałów edukacyjnych (dla uczniów, młodzieży,
seniorów lub innej grupy działającej przy placówce).

CO ŁĄCZY PLATFORMY?
Pakiet „Ucz się on-line” jest zbiorem prezentacji wybranych aplikacji, które udostępniają kursy, szkolenia,
wykłady i lekcje. Materiały te można przeglądać i wybierać według różnych kategorii, np. tematycznych,
językowych, czasu trwania itp.
W większości przypadków (poza Linguapp) ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje różne
dziedziny wiedzy oraz nauki. To pozwala każdej osobie, która jest ciekawa świata, znaleźć coś
interesującego.
Wszystkie zaprezentowane w pakiecie aplikacje są bezpłatne i dostępne bez ograniczeń (nie zawsze trzeba
nawet zakładać konto użytkownika). Tylko Linguapp ma płatne rozszerzenie, ale jego zakup nie jest
konieczny, aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje aplikacja.
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