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DOŚWIADCZENIA MASOWYCH OTWARTYCH KURSÓW ON-LINE DLIA

UDOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA E-LEARNING ATUTOR

Aby  pasować  do  zasad  europejskiego  obszaru  szkolnictwa  wyższego,  programy  nauczania  dla

kierunków  inżynierskich  mają  być  stale  modyfikowane  i  udoskonalane  zgodnie  z  wymogami

nowoczesnej gospodarki. Impulsem do takich modyfikacji może być zapewniony poprzez czytanie i

analizowanie  programów  MOOCs   z  wiodących  uczelni  technicznych  [1-3].  Podręczniki

wbudowane  w  niektórych  MOOCs  w  dziedzinie  nauki,  technologii,  inżynierii  i  matematyki

(STEM) są nieocenionym dodatkiem do podręczników kursów i  podręczników opracowanych i

opublikowanych  w  TNTU.  Jedną  z  najlepiej  rozwiniętych  kiści  techniki  w  kursach  online  są

podsystemy oceny studentów [4,  5].  Powszechnie uznaje się,  że  mimo pewnych niedociągnięć,

automatyczne narzędzi do oceny studentów mają tą  niewątpliwą zaletę  że szybko i  bezstronnie

ocenia wiele studentów. Osobiście podziwiam  wielopoziomowe testy [6-8] oparte na praktycznych

problemach w niektórych kursach fizyki, matematyki i inżynierii z edX.org. Testowemu narzędziu

systemu zarządzania (LMS) e-learning ATutor, który jest stosowany w naszej uczelni, wciąż brakuje

elastyczności  odpowiednich  narzędz  oceny  z  najbardziej  rozwiniętych  platform  coursera.org  i

edX.org.  Niemniej  jednak  nasze  podejście  ma  przewagę  możliwością  zawierania  niezbędnych

składników  które  pozwala  dostroić  LMS  lokalnie,  na  poziomie  uniwersyteckim.  Elastyczność

procesu oceny można jeszcze  poprawić  [9-11]  przez  połączenie  trzech składników,  mianowicie

testów  propedeutycznych  specjalnie  dobranych  z  MOOCs,  testy  podsystemu  LMS  ATutor  i

tradycyjnych testów papierowych (które jedne są przeprowadzone face-to-face). W ten sposób silne

strony  różnych  podejść  konstruktywnie  można  pojednać  z  korzyścią  dla  naszych  uczniów.

Wspomniane skoordynowane wykorzystanie zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego narzędzia

instruktażowego ma być postrzegane jako tylko pierwszy poziom integracji [12] krajowego systemu

edukacji  i  globalnych  struktur  edukacyjnych.  Masywne  kursy  online  oferowane  przez  otwarte

uczelnie nie tylko z USA i Europy, ale z całego świata sprzyjają adaptacji kulturowej zagranicznych

studentów poprzez rozwijanie zdolności  do spełnienia  wymagań zewnętrznych i  zaangażowanie

uczniów do intensywnej komunikacji międzykulturowej.
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