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Radio Akadera zaprasza na seminarium radiowe  

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

... na odległość”. 
 

SEMINARIUM: -  13.12.2012 
 

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. 

 

Plan DRUGIEGO SEMINARIUM: -   13.12.2012 – e - learning  
 
Zaproszeni goście: 
 
Dr. Jarosław Makal z Wydziału Elektrycznego politechniki Białostockiej – prowadzący zajęcia 
na odległość, oraz doktoranci korzystający z tych wykładów - w tym – osoba 
niepełnosprawna ruchowo. 
Dr. Dorota Mozyrska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej  
 
 
START: 14:10  – PRZYWITANIE 
Przedstawienie gości na antenie, zapoznanie słuchaczy z sylwetkami ekspertów 
Dyskusja (przerywnik- muzyka) 
14:55 – BLOK REKLAMOWY  
15:00 – WIADOMNOSCI  
15:10 –dyskusja (przerywnik - muzyka) 
15:20– ZAKOŃCZENIE  
15:30 DYŻUR EKSPERCKI 

 
 

Problemy do poruszenia   
Problem 1 – zdalne nauczanie: czym jest, jak z niego korzystać? 
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 Idea zdalnego nauczania – związki  z technologią informatyczną  

 Jakie są ścieżki rozwoju zdalnego nauczania  

 Formy i rozwiązania zdalnego nauczania: przykłady. Jakimi narzędziami posługuje się e- 
learning. Standardy - SCORM (Sharable Content Object Reference Model) definiujący 
podstawowe zasady konstrukcji szkoleń i środowiska informatycznego (platformy 
szkoleniowej). Określa on wymagania techniczne i wskazówki dla konstruktorów 
(informatyków piszących platformy) oraz osób tworzących szkolenia. Standard został 
utworzony i jest ciągle rozwijany przez ADL (Advanced Distributive Learning).  

 Rola osoby nadzorującej szkolenie: do czego się ogranicza,  

 Jakie są tendencje na przyszłość  związane ze zdalnym nauczaniem  

 Przybliżenie pojęć platformy e-learningowej, czym się kierować przy wyborze platformy e 
– learningowej  

 Podnoszenie kompetencji poprzez e- learning jakie są pozytywy i negatywy takiego 
sposobu nauki  

 
 
Problem 2-  Zdalne nauczanie w Białymstoku i na Podlasiu i ocena funkcjonowania e – 
learningu  

 Oferta e – learning’owa na Podlasiu  

 Uczelnie wyższe w Białymstoku a wykorzystywanie możliwości e- learningu  

 Zalety i wady szkoleń i edukacji e – learning’owej  

 Certyfikaty i zaświadczenia a ich honorowanie przez m. in pracodawców 
 
 
 


