
 

 

Poniedziałek 17 czerwca 

9:00 – 10:15 Przywitanie, rejestracja, networking przy kawie 

10:15 – 10:30 Rozpoczęcie konferencji 

10:30 – 12:00 Sesja A 

• Przemysław Kędzia przedstawi wnioski z badania "Zainfekowani? - Szkolny model 
projektowania, a potrzeby dorosłych w środowisku pracy". 

• Szkoła dla tłumaczy? Siłownia dla tłumaczy? Księgarnia dla tłumaczy? Anna Konieczna-
Purchała opowie o trudnym szukaniu równowagi między poznawaniem, spełnianiem i 
kształtowaniem oczekiwań słuchaczy kursów edukacji ustawicznej. 

• Paulina Łuczeńczyk opowie o doświadczeniach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w 
szkoleniu e-wykładowców i e-studentów - jak było, jak jest i co można zmienić. 

• Joanna Markowska, Izabela Kraśniewska i Sylwia Biały opowiedzą o tym, jak za pomocą 
Moodla skrócić dystans między Polską a krajami wschodnimi, zrekrutować po drodze kilku 
studentów i sprawdzić poziom ich znajomości języka polskiego. 

• Przemysław Stencel dorzuci swoje sztuczki i kruczki 

12:00 – 12:30 networking przy kawie 

12:30 – 14:00 Sesja B 

• Anna Turula opowie o tym, jak Moodle -- abordażem -- wdarł się na Kurs żeglarza 
jachtowego w Śląskim Yacht Clubie. Następnie przejdzie płynnie do refleksji o tym, że jedyne, 
co warto uprawiać -- oprócz sportu i seksu -- to edukacja. 

• Andrzej Szandała opowie o doświadczeniach podczas wdrażania uczenia maszynowego w 
kursach online m.in. w oparciu o platformę e-learning Moodle. 

• Mirosław Zientarski podzieli się swoim przekonaniem, że drodze do powszechnej i 
sensownej edukacji mobilnej winniśmy rozstrzygnąć możliwość 'zaprzyjaźnienia się' z game 
changerem - starym, sprawdzonym sposobem pracy w nowoczesnej formie, którym jest...  

• Przemysław Stencel dorzuci swoje sztuczki i kruczki 

14:00 – 15:00 networking przy obiedzie 

15:00 – 17:00 Sesja C 

• Przemysław Sujka opowie o swoich doświadczeniach we wdrażaniu Moodle’a w szkołach i 
doradzi jak skutecznie zachęcić uczniów i nauczycieli do korzystania z tej platformy. 

• Anna Bąkała i Jerzy Czepiel opowiedzą o tym, jak z pomocą firm informatycznych, możemy 
ułatwić proces przygotowania interesujących zajęć. Pokażą również, jak przygotować 
studentów do wyzwań czekających na nich na rynku pracy i pokazać im jego realny wymiar. 

• Krzysztof Wojewodzic przedstawi kilka praktycznych pomysłów jak wykorzystać potencjał 
mobile learningu w projektowaniu szkoleń w Twojej uczelni. 

• Piotr Lipiński zaprezentuje jak w EWSPiA przeprowadza się interakcje ze studentami na 
odległość. 

• Przemysław Stencel dorzuci swoje sztuczki i kruczki 

18:00 – 19:30 niespodzianka 

20:00 – ??? networking przy grillu  



 

 

Wtorek 18 czerwca 

8:30 – 11:00 networking wśród jurajskich skał 

11:30 – 13:00 Sesja D 

• Piotr Maczuga w tym roku ma dla nas szczepionkę na webinary. Rozbije to zjawisko na 
konkrety i razem odpowiemy sobie co robimy źle i jak robić to dobrze. Oprzemy się o autorski 
model Piotra wypracowany na podstawie 10 lat wzlotów i upadków. 

• Anna Stanisławska-Mischke zastanowi się, czy naprawdę warto inwestować w pigułki 
wiedzy... Przedstawi także kilka innych wniosków z projektu dla nauczycieli akademickich o 
wdzięcznej nazwie 'hub dydaktyczny'. 

• Krzysztof Kwaśniewski przedstawi przykłady wykorzystania grywalizacji w szkoleniach online. 

• Przemysław Stencel dorzuci swoje sztuczki i kruczki 

13:00 – 13:30 networking przy kawie 

13:30 – 15:00 Sesja E 

• Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka zaprzyjaźnią nas z QR kodami. Pokażą, jak działają 
QR kody i jak je rozumieją informatycy. Przybliżą kilka przykładów ich zastosowań i powiedzą, 
dlaczego warto je stosować w nauczaniu zdalnym. 

• Dotychczas teoretycy e-learningu skupiali się w swoich pracach na dwóch zasadniczych 
kwestiach, oczywiście ściśle ze sobą powiązanych, tj. technologii i metodyce. To są dwa 
bardzo ważne filary e-learningu, a Anna Grygoruk chciałaby ukazać trzeci filar, czyli 
budowanie relacji w pracy z grupami on-line. Wyniki badań Anny wskazują, że studenci 
bardzo cenią te narzędzia wykorzystywane na platformie, które umożliwiają im budowanie 
relacji z prowadzącym oraz interakcje wewnątrz grupy. 

• Joanna Małocha podzieli się doświadczeniem tego, jak można upiec dwie akademickie 
pieczenie na jednym ogniu - tzn. wykorzystać e-learning do promowania dowolnej dziedziny 
(nawet tak "nieinformatycznej" jak historia) czy uczelni (nawet uniwersytety ściśle 
humanistyczne), a jednocześnie wzbogacać wiedzę przyszłych studentów przez 
organizowanie zdalnych warsztatów tematycznych dla młodzieży. 

• Krzysztof Olszewski i Anna Górska opowiedzą o możliwości rozszerzenia funkcjonalności 
programu Hot Potatoes i wykorzystania zadań w nim przygotowanych na platformie Moodle. 

• Przemysław Stencel dorzuci swoje sztuczki i kruczki 

15:00 – 16:00 networking przy obiedzie 

 

 

 

 


