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E-LEARNING JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. e-learning (distant

learning) as a medium in social work). Jest to elektroniczna teleedukacja,

technologia elektroniczna aplikowana do nauczania, elektroniczne kszta³ce-

nie na odleg³oœæ, elektroniczne nauczanie na odleg³oœæ, elektroniczna eduka-

cja rozproszona, edukacja wspomagana elektronicznie (internetowo), wyko-

rzystuj¹ca wszelkie urz¹dzenia komputerowe i noœniki danych (np. CD-Romy,

czytniki DVD, PC-ty, serwery z bazami danych), i-phony, laptopy, tablety,

czytniki e-booków, sieæ komputerow¹ (LAN i WAN) oraz ca³¹ sieæ interne-

tow¹ www. E-learnig bywa nazywany „edukacj¹ na odleg³oœæ”, co mo¿na

przyj¹æ za w³aœciwe, pod warunkiem ¿e jest to edukacja na odleg³oœæ przy

wykorzystaniu œrodków elektronicznych, cyfrowych, komputerowych (a nie

np. telewizji analogowej).

Wspó³czeœnie e-learning odbywa siê m.in. na specjalnych platformach (tj.

zautomatyzowane narzêdzia i dydaktyczne materia³y s¹ dostêpne w tzw.

œrodowisku e-learningowym, tzw. z ang. virtual learning environment –

VLE, które posiada specjalne menu nawigacyjne z odpowiednimi ikonami

dla u¿ytkownika), w ramach np. tzw. grup e-learningowych wspomaganych

przez tutora (np. studenckie grupy dyskusyjne) albo w postaci ogl¹dania

i s³uchania wyk³adów przez Internet w trybie bezpoœredniego dostêpu

(on-line), z mo¿liwoœci¹ zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi od

wyk³adowcy w czasie rzeczywistym. Œrodowisko elektronicznej edukacji na

odleg³oœæ (VLE) sprzê¿one z systemem kontroli informacji (Manager Infor-

mation System – MIS), wytwarza system kontroli œrodowiska e-learningowe-

go (Manager Learning Environment – MLE). E-learning jest jedynie frag-

mentem edukacji multimedialnej (por. pedagogika mass mediów), stosuje siê

go nie tylko do kursów, szkoleñ, ale równie¿ do prowadzenia pewnych zajêæ

w ramach niektórych rodzajów studiów (w szkolnictwie), bez fizycznej

obecnoœci ucznia (studenta) w miejscu odbywania wyk³adów (na uczelni,

w szkole itp.).

Obecnie na uczelniach (w szko³ach) podaje siê elektronicznie informacje,

dokonuje siê rejestracji poprzez sieæ; poprzez sieæ funkcjonuj¹: e-doradztwo,
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e-scenariusze lekcyjne, e-arkusze lekcyjne, interaktywne e-æwiczenia,

e-wyk³ady, e-konwersatoria, e-seminaria, e-laboratoria (np. jêzykowe) itd.

E-learning w pracy socjalnej mo¿e funkcjonowaæ ju¿ na etapie kszta³cenia

kadr (pracowników socjalnych), na etapie ich dokszta³cania (doskonalenia

zawodowego), jak równie¿ na etapie pracy socjalnej z osobami potrze-

buj¹cymi pomocy (e-poradnictwo spo³eczne), zw³aszcza z osobami m³odymi,

umiej¹cymi siê pos³ugiwaæ komputerami i maj¹cymi do nich dostêp.

E-learning wymaga obecnoœci elektronicznego œrodowiska komputerowe-

go, sprzê¿onego ze sob¹ w ramach okreœlonej infrastruktury sieciowej (np.

œwiat³owody, hosty, huby, serwery, stacje robocze itd.), co umo¿liwia nawiga-

cjê w sieci (w tzw. necie). W przypadku u¿ywania Internetu bezprzewodowe-

go (popularnie zwanego „z powietrza”) oraz elektronicznych technologii

mobilnych (np. telefonów komórkowych, czyli tzw. mobili, ponadto i-phonów,

nadawania cyfrowego z multipleksów) mówimy nie tyle o e-learningu, ile

o m-learningu.

W e-learningu zachodzi relacja mistrz–uczeñ, nauczyciel–uczeñ, doradca–

–radz¹cy siê, profesjonalista (specjalista)–amator, ale relacja ta jest realizo-

wana poprzez elektroniczne œrodki techniczne (elektroniczne komunikatory,

e-komunikatory). Relacja interpersonalna w pedagogice nie powinna siê

jednak ograniczaæ do e-learningu – jest to tylko uzupe³nienie tradycyjnego

sposobu komunikacji, a nie dominanta w nauczaniu. Wskazane s¹, w jak

najwiêkszym wymiarze, bezpoœrednie kontakty miêdzyludzkie (miêdzyoso-

bowe), które s¹ najskuteczniejsze edukacyjnie w ramach relacji mistrzow-

sko-uczniowskich, szczególnie w pracy socjalnej. Tak jak infoarchiwistyka

nie zast¹pi archiwów tradycyjnych, oryginalnych zasobów dokumentów, tak

e-learning nie zast¹pi ani nauczania, ani wychowania, ani opieki i pracy

socjalnej (i resocjalizacyjnej) z cz³owiekiem potrzebuj¹cym (wiedzy, kultury

osobistej, troski i konkretnej pomocy w socjalizacji lub resocjalizacji).

Równie¿ e-praca socjalna w œwiecie wirtualnym (tzw. wirtualu) jest tylko

uzupe³nieniem rzeczywistej pracy socjalnej w œwiecie realnym (tzw. realu).

E-learning mo¿e byæ realizowany poprzez œrodki synchroniczne lub asyn-

chroniczne, tj. np. poprzez konferencje internetowe (wideokonferencje on-line),

czaty, blogi, pocztê elektroniczn¹, fora dyskusyjne, grupy dyskusyjne,

umo¿liwiaj¹ce zbiorowe, spo³eczne projekty konstruktywistyczne w sieci

internetowej albo projektowanie instrukcji itd. Nic nie zast¹pi jednak bezpo-

œredniego kontaktu miêdzyludzkiego (interpersonalnego), który w pracy

socjalnej jest na ogó³ najskuteczniejszy, nawet wœród tzw. digital native (tj.

osób obcuj¹cych z komputerami od najwczeœniejszego dzieciñstwa). Mo¿na

w e-learningu stosowaæ pedagogiczny model konwersacyjny Laurillarda albo

piêciostopniowy model G. Salmon na forach dyskusyjnych. Wyró¿nia siê

cztery typy podejœcia pedagogicznego w e-learningu (kognitywizm, motywa-
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cyjny emocjonalizm, behawioryzm, kontekstualizm) oraz szereg modeli po-

œrednich w stopniowym rozwoju e-learningu:

� model korespondencyjny (materia³y drukowane, lekcje w radiu i telewi-

zji, np. w Polsce NURT w latach 70. XX w.);

� model multimedialny (materia³y drukowane, lekcje w postaci taœm audio,

wideo, dyskietek komputerowych z programami dydaktycznymi);

� synchroniczny (jednoczesny) model teleedukacyjny (audiotelekonferen-

cje, wideotelekonferencje po³¹czone z lekcjami w radiu i telewizji);

� asynchroniczny (niejednoczesny) model teleedukacyjny, wirtualny (in-

teraktywne media, materia³y dostêpne w Internecie, teleedukacja za pomoc¹

komputera oraz Internetu).

Istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia ró¿nych kana³ów komunikacyjnych w celu

e-learningu lub m-learningu, dla realizacji ró¿nych projektów nauczania

(ang. learning design), w tym równie¿ z zakresu pracy socjalnej (oprogramo-

wanie typu LAMS dla zadañ adaptacyjnych wykonywanych w grupie,

podobnie system projektowania nauczania typu IMS Learning Design).

E-learning powsta³ dziêki systemowi PLATO w Urbana (Illinois), pierwsze

narzêdzie do edycji hipertekstu (metadanych) opracowano w WISE (w jêzy-

ku PASCAL). E-learning zmienia siê wraz z postêpem technik komputero-

wych i technologii informatycznych i na pocz¹tku XXI w. trafi³ ju¿ do

œwiadomoœci potocznej. Inn¹ kwesti¹ w kontekœcie e-learningu s¹ coraz

popularniejsze e-booki.

Zob. tak¿e: Komputerowe techniki w pracy socjalnej; Media spo³ecz-

noœciowe; Multimedia w opiece i pracy socjalnej.
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E-MAILING JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. e-mailing as a medium

in social work). Jest to komputerowa poczta elektroniczna (listy elektronicz-

ne, elektropoczta), dziêki ³¹czom internetowym mo¿liwa do przesy³ania

innym u¿ytkownikom komputerów. W pracy socjalnej e-mailing polega na

wysy³aniu i odbieraniu wiadomoœci (zarówno indywidualnych, wysy³anych

do pojedynczych odbiorców, jak i zbiorowych, wysy³anych grupowo do wielu

u¿ytkowników naraz, automatycznie z list e-mailingowych) innym u¿ytkow-

nikom (zwykle uczestnikom instytucjonalnym) zaanga¿owanym w proces

udzielania pomocy osobom potrzebuj¹cym. Oprócz tego (rzadziej) e-mailing

s³u¿y do kontaktu z osobami potrzebuj¹cymi (np. w zakresie informacji czy

poradnictwa).

Treœci e-maili mog¹ byæ dowolne, zwi¹zane z aktualnymi potrzebami czy

sprawami do za³atwienia przez u¿ytkowników (nadawców i odbiorców).

W odniesieniu do osób potrzebuj¹cych zakres jest ograniczony, poniewa¿

z regu³y nie maj¹ oni komputerów i dostêpu do komputera (np. bezdomni,

osoby ¿yj¹ce w skrajnym ubóstwie, poni¿ej minimum egzystencji etc.). Za-

kres e-mailingu w pracy socjalnej, jeœli ten¿e wystêpuje, zwi¹zany jest g³ów-

nie z dzia³alnoœci¹ urzêdników instytucji pomocowych i pracowników socjal-

nych, którzy np. wymieniaj¹ informacje miêdzy sob¹.

Obecnie u¿ywa siê ró¿nych systemów poczty elektronicznej oraz œrodków

zabezpieczaj¹cych przed mass e-mailingiem (spamem internetowym roz-

sy³anym przez pocztê elektroniczn¹). Profesjonalne systemy masowego

e-mailingu u¿ywanego do kampanii informacyjnych zawieraj¹ modu³y

(funkcje):

� wysy³ki e-mailingu;

� zarz¹dzania grupami adresowymi;

� raportowania i statystyki;

� autorespondera (automatycznej odpowiedzi) i obs³ugi zwrotów.

Ka¿dy u¿ytkownik wybiera narzêdzie e-mailingu zgodnie ze swoimi indy-

widualnymi potrzebami. Mo¿na wysy³aæ np. newsletter (np. biuletyn inform-

acyjny instytucji pomocowej, instytucji pracy socjalnej) jako za³¹cznik do

wiadomoœci rozsy³anych poczt¹ elektroniczn¹ na adresy subskrybentów, któ-

rzy wyrazili chêæ jego otrzymywania (subskrybowali go przy u¿yciu strony

internetowej danej instytucji, za pomoc¹ technologii RSS). Zwykle podstawo-

wymi wymogami dla u¿ywanego oprogramowania s¹ mo¿liwoœæ rejestracji
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