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Radio Akadera zaprasza na seminarium radiowe  

pod hasłem: „Nowoczesne metody kształcenia .... także 

... na odległość”. 
 

SEMINARIUM: -  11.12.2012 
 

W programie:  spotkania ze znawcami tematu, rozmowy, odpowiedzi na pytania od 

studentów, telefoniczny dyżur ekspertów. 

Transmisja on-line 

zaprasza Julitta Grzywa 

Seminarium realizowane są w ramach projektu: „Centrum Nowoczesnego Kształcenia 

Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 

– 2012. 

 

 

Zaproszeni Goście: 

 

Biuro Karier POLITECHNIKI Białostockiej -- Izabela Stankiewicz  

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – Bożena Krasnodębska 

Jeden z pedagogów Centrum 

 

START: 10:10  – PRZYWITANIE 

Przedstawienie gości na antenie, zapoznanie słuchaczy z sylwetkami ekspertów 

Dyskusja (przerywnik- muzyka) 

10:55 – BLOK REKLAMOWY  

11:00 – WIADOMOŚCI, POGODA 

11:10 –dyskusja (przerywnik - muzyka) 

11:30 –ZAKOŃCZENIE – zaproszenie na dyżur ekspercki 

11:45  – DYŻUR EKSPERCKI (30 min)  

Problemy do poruszenia  

Problem pierwszy – czym jest nowoczesne kształcenie i jakie są jego metody? 

Problem drugi  -  ogólnie o kształceniu ustawicznym  
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 Czym jest  kształcenie ustawiczne?  Mówi się, że  jest to kształcenie nieformalne, 

zatem jak ma się do kształcenia formalnego? 

 Kiedy powstało i jak rozwija się tego typu kształcenie w Polsce? 

 Kształcenie ustawiczne  priorytetowa koncepcja wszystkich krajów europejskich, Jak 

na tle tych krajów wypada Polska, a w szczególności region Polski wschodniej? 

 Kształcenie poza formalne tzw. kształcenie ustawiczne, jakie są założenia koncepcji, 

jak działania wyglądają w praktyce ( podział na punkt widzenia biura Karier i CKU) 

 Jakie są formy kształcenia ustawicznego  z jakich form najczęściej korzystają 

zainteresowani tego typu kształceniem.  

 Jakie są podstawy prawne związane z kształceniem ustawicznym, gdzie można 

znaleźć dane i wyniki badan związanych z rozwojem tej dziedziny edukacji w Polsce? 

 Czy i jak kształcenie ustawiczne rozwija się w kierunku e - learningu, czy można 

zaobserwować rozwój tego typu działania i w jakim kierunku. 

 Jakie są oferty kształcenia ustawicznego w Białymstoku i województwie podlaskim, 

gdzie ich szukać? 

 

Problem trzeci  - związki kształcenia ustawicznego i rozwoju społeczeństw  

 Kształcenie ustawiczne jako podstawa wzrostu konkurencyjności zasobów pracy w 

Polsce 

 Koncepcja Life Long Learning czyli  przybliżenie istoty  koncepcji uczenia się przez 

całe życie oraz jej źródła, przykłady, jakie działania  są tego typu kształceniem ( np. 

czy podlegają pod to Uniwersytety Trzeciego Wieku?)  

 Dlaczego Life Long Learning jest tak ważne? Jak wprowadzana  jest  koncepcja 

uczenia się przez całe życie w Polsce  i jak inne kraje tę koncepcję wprowadzają. 

 Jak badać postęp osób zaangażowanych w uczenie się przez całe życie? 

 Jakie są dostrzegalne trendy w tego typu kształceniu 

 Jaka rolę odegrać mogą, bądź też odgrywają uczelnie wyższe w zapewnieniu 

kształcenia przez całe życie  

 Czy kształcenie ustawiczne i proponowane rozwiązania edukacyjne są odpowiedzią 

na potrzeby pracodawców – odniesienie do Białegostoku i województwa podlaskiego  
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 Czy kształcenie ustawiczne jest czynnikiem, który bezpośrednio lub pośrednio 

oddziaływuje na rynek pracy ? 

 

Problem czwarty – promocja i upowszechnianie kształcenia ustawicznego  

 Jakie działania powodują wzrost zainteresowania kształceniem ustawicznym w 

naszym regionie? 

 Jakie formy szkolne w trybie kształcenia ustawicznego są najbardziej interesujące ? 

 Targi edukacyjne, konferencje, spotkania informacyjne organizowane w Polsce jaka 

jest ich skuteczność, co proponują i oferują takie działania ?  

 Jakie projekty związane z edukacją ustawiczną aktualnie trwają, do jakich można się 

jeszcze zgłaszać, jakie są w najbliższych planach  

 Jaki jest cel województwa podlaskiego w związku z rozwojem kształcenia 

ustawicznego 

 Czy kształcenie ustawiczne i e- edukacja  wyprą w przyszłości edukację formalną ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


