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Zapraszamy do Panelu Otwartej Debaty:
www.moodleszkolne.codn.edu.pl
Czy można uznać, że w polskiej oświacie ruszył front innowacji dydaktycznotechnologicznej?
Czy można przyjąć, że jest już najwyższy czas na rozpoczęcie procesu uprawomocnienia się
innowacyjnej procedury dydaktycznej e-learning w polskiej szkole?
Jeżeli obecnie istnieje e-learning akademicki i ma już swoje ramy formalne i jest
pełnoprawnym elementem kształcenia to jak powinno wyglądać uregulowanie prawne
określające sformalizowaną obecność e-learningu w edukacji szkolnej?
Prośba o refleksje – powiedzmy to słowotwórczą, ale nie tylko… – chodzi mianowicie o to,
czy można przyjąć, że pojęcie e-learning ma jedno określone znaczenie w języku polskim i
jest w ogóle przetłumaczalne w ten sposób i czy przykładowo – użycie nazwy e-nauczanie
było by właściwsze?
Jak wygląda i można by opisać sytuację zjawiska e-learningu w szkole - jaki jest wizerunek
faktyczny a nie tylko ten deklarowany…, naszego polskiego „pierwotnego e-learningu” czyli pytając wprost np. metodyką funkcjonalną Bronisława Malinowskiego - jaka jest
etnografia fenomenu?
Z obszaru fundamentalnych i istotnych pytań – jaką byłaby sugerowana wizja profesjonalnej
tożsamości oczekiwanej od „eNauczyciela”?
W Projekcie MoodleSzkolne kierujemy się przekonaniem, że faktyczny boom e-learningu
akademickiego rozpoczął się od stosunkowo powszechnej implementacji bezpłatnej platformy
MODLE należącej do ligi otwartego oprogramowania – i jak wynika z dokonanej kwerendy
internetowej, również nauczyciele szkolni dość masowo po nią sięgnęli – co z tym faktem
należy zrobić?
W ogromnej mierze rozwój praktyki e-learningu w edukacji szkolnej będzie zależeć od
postawy oświatowej kadry kierowniczej – jakie wskazania odnośnie zarządzania internetową
strefą szkoły można by sformułować jako priorytety?
Czy można uznać za zasadne przekonanie, że w chwili obecnej o e-learningu w szkole należy
myśleć i mówić jako o innowacji – jakie drogowskazy należałoby postawić dla tych, którzy
zechcą wejść jako pionierzy na szlak wdrażania nauczania przez Internet w systemie edukacji
szkolnej?
Na zakończenie stawiamy pytanie – pytanie, którym może dałoby się rozpocząć
ogólnokrajową debatę – mianowicie – trawestując tytuł ważnej publikacji Profesora
Władysława Tatarkiewicza – „Jakiej filozofii Polacy potrzebują?” – pytamy respondentów
naszej ankiety sondażowej – jakiego e-learningu Polacy potrzebują?

