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Сажетак: У раду су представљени бесплатни онлајн курсеви које УБ „Светозар
Марковић“ у Београду поставља на свој сајт. Циљ курсева је неформално образовање
заинтересованих.
Кључне речи: саветовање, библиотекари, неформално образовање, бесплатни
онлајн курсеви, ученици/студенти
Саветовање „Знакови поред пута“ понудило је школским библиотекарима и једно
веома занимљиво излагање о садржајима за учење преко интернета.
Отворена едукација и библиотекари – МООС и OCW у настави назив је предавања
Адама Софронијевића из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.
Школски библиотекари су упознати са могућностима неформалног образовања преко
интернета путем курсева са престижних светских универзитета. Представљена су два
сајта: МООС – масовни отворени онлајн курсеви и OCW – OpenCourseWare, тј. материјали
за отворене курсеве.
OCW је покренут 1999. године када је универзитет у Тибингену у Немачкој
поставио снимке предавања на интернету. Постао је популаран и успешан када се
укључио МИТ, Масачусетски технолошки институт, који је од 2002. постављао снимке
својих курсева. Ускоро су му се придружили

и други универзитети у САД

својим

материјалима за учење. OCW нема потпуне структуре курсева па су зато они са мањом
количином материјала и краћи су од курсева са MOOC-а. И поред тога треба истаћи да су
ови курсеви на високом академском нивоу и имају отворен приступ, тј. бесплатни су.
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Временом се идеја о бесплатном образовању путем интернета проширила па је
настао концепт МООС, који поред предавања садржи и друге различите материјале важне
за студенте у целом свету. Сазнали смо да многи врхунски универзитети и колеџи
подржавају платформе које препоручују ове курсеве. МООС нуди целокупне структуре
курсева са високим академским садржајима. Важно је знати да је приступ тим садржајима
слободан. Ови курсеви су део неформалног образовања.
Предности које поменути курсеви имају јесу у томе што су свима доступни,
бесплатни су и садрже наставни материјал са универзитетских предавања из различитих
наука и научних дисциплина. Немогућност добијања сертификата о завршеном курсу који
би се могао користити приликом пријаве за неки виши ниво образовања и предавања
углавном на енглеском језику јесте недостатак ових курсева.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ одлучила је да преводи на
српски језик нека од понуђених предавања. За почетак је на свој сајт поставила предавање
проф. Доналда Кејгана са Универзитета Јејл: Увод у историјуантичке Грчке. Циљ овог
пројекта је да се садржаји за неформално образовање понуде што већем броју
заинтересованих1.
Да би илустровао своје излагање, Адам Софронијевић нам је приказао део
поменутог предавања (о античкој Грчкој) са преводом. Још интересантнији био је снимак
са Универзитета Харвард, на енглеском језику, где смо видели два професора кинеске
историје како уз познату мелодију дечје песме Are You Sleeping, Brother John? уместо
правог текста певају (хронолошки наводећи) називе свих кинеских династија. Та сцена је
била у исто време и занимљива и смешна, јер су њихове позне године у потпуној
супротности са овом песмом. „Нови текст“ те познате мелодије може постати модел за
памћење назива кинеских династија (или нечега другог) који студенти и други
заинтересовани могу искористити.
Као школском библиотекару ово излагање ми је било веома корисно. Пошто радим
у гимназији, свим знатижељним ученицима могу да понудим МООС и OCW као нове
изворе информација.
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О наведеним курсевима се више може сазнати на сајту ове библиотеке под насловом Знање за све
– бесплатни онлајн курсеви.
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