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Radio Akadera zaprasza na seminarium radiowe  

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

... na odległość”. 
 

SEMINARIUM: -  14.12.2012 
 

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  TRZECIEGO  SEMINARIUM: -   14.12. – e - learning i możliwości Centrum Nowoczesnego 
Kształcenia Politechniki Białostockiej. 
 
Zaproszeni goście: 
 
Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Białostockiej – Jan 
Leszczyński, oraz jeden z pracowników UCI zajmujący się wdrażaniem systemu 
nowoczesnego kształcenia. 
 
Dr Anna Rybak - Adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Pani doktor 
jest Specjalistką od multimedialnego wspomagania kształcenia, egzaminatorem OKE, autorką 
poradników dla nauczycieli i materiałów dydaktycznych z zakresu wykorzystania technologii 
informacyjnej w nauczaniu. 
 
START: 12:30  – PRZYWITANIE 
Przedstawienie gości na antenie, zapoznanie słuchaczy z sylwetkami ekspertów 
Dyskusja (przerywnik- muzyka) 
12:55 – BLOK REKLAMOWY  
13:00 – WIADOMNOSCI , POGODA 
13:10–dyskusja (przerywnik - muzyka) 
13:55– ZAKOŃCZENIE  
14:00 DYŻUR EKSPERCKI 
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Zakres tematyczny: 
 
Problem 1 – Jak wprowadzić zdalne nauczanie do systemów edukacyjnych  
 
- trudności jakie stawia nauczanie formalne dla nauczania zdalnego 
- jakie są najczęściej stosowane systemy e- learningowe  
- Jakie systemy usprawniają funkcjonowanie e-learningu w Polsce i na Podlasiu 
- jak propagować e-learning 
 
Problem 2 – przyszłość e-learningu  
- Jakie systemy usprawniają funkcjonowanie e-learningu w Polsce i na Podlasiu 
- Jak wdrożyć zdalne nauczanie na uczelniach wyższych i innych etapach kształcenia w 
przyszłości.  
- jakie są perspektywy wdrażania e- learningu , cele, do czego dążą plany wdrożeniowe 
 


