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Nowe Media w Edukacji 2011 

Zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu 
 
Początki e-learningu na Politechnice Wrocławskiej sięgają lat dziewięćdziesiątych. 
Obecnie na politechnice działa wiele portali edukacyjnych, w tym cztery zarządzane przez 
Dział Kształcenia na Odległość i szereg portali wydziałowych. W roku 2007 na naszej 
uczelni wdrożono system e-sprawdzianów obejmujący rocznie średnio ok. 4-4,5 tys. 
studentów. W uczelni budowana jest również innowacyjna platforma e-learningowa, 
oferująca kurs wyrównawczy z matematyki (Matematyka-Reaktywacja) dla uczniów szkół 
średnich. 
 
W czwartek, 15 września po raz trzeci odbędzie się, organizowana przez Dział 
Kształcenia na Odległość, impreza naukowa pt. „Nowe Media w Edukacji 2011”. 
Początek zaplanowano na godzinę 9.00 w Zintegrowanym Centrum Studenckim 
(sala. 3.11, bud. C-13). 
 
Tematem tegorocznego spotkania będzie szeroko rozumiane wspomaganie kształcenia 
za pomocą technik cyfrowych, obejmujące e-nauczanie oraz zarządzanie tokiem 
studiów.  
 
W ramach 4 sesji plenarnych i 2 sesji warsztatowych poruszone zostaną tematy 
dotyczące m.in. technicznej infrastruktury e-nauczania, opracowywania e-kursów oraz 
jakości i efektywności e-nauczania. W konferencji wezmą udział nauczyciele, specjaliści 
od e-nauczania oraz osoby zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych form kształcenia. 
 

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą  
tematowi kształcenia z wykorzystaniem technik informacyjnych  

i komunikacyjnych, która odbędzie się  
w sali 3.02. o godzinie 10.45 (III p. budynek C-13).  

 
W spotkaniu z mediami udział wezmą:  
 

• dr Lesław Sieniawski – kierownik Działu Kształcenia na Odległość PWr, organizator 
konferencji; 

• Agnieszka Herczak-Ciara –  Dział Kształcenia na Odległość PWr, współorganizator 
konferencji; 

• dr hab. Jerzy Mischke – przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia e-
Learningu Akademickiego; 

• doc. Jędrzej Wierzejewski – matematyk, twórca m.in. interaktywnego kursu 
algebry liniowej, szef projektu „Matematyka Reaktywacja”, PWr 

• dr hab. Włodzimierz Salejda – fizyk, animator zastosowań nowych technologii w 
dydaktyce fizyki, PWr 

• dr Joanna Markowska – kierownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 

• Piotr Mokrogulski – TransmisjeOnline.pl 
 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


