Konferencja "INTERNET I NOWE MEDIA W NAUCZANIU"
30 listopada 2010 r., Warszawa
Współczesna szkoła i wywodzące się z niej metody edukacyjne powstała w epoce przemysłowej,
odpowiadając na potrzeby nowoczesnego społeczeostwa przemysłowego i korzystając z dostępnych
w tym społeczeostwie technik komunikacyjnych i informacyjnych. Społeczeostwo przemysłowe
odeszło jednak w przeszłośd, jego miejsce zajęło mobilne społeczeostwo sieciowe bogatsze o nowe
technologie teleinformatyczne, zwłaszcza internet i telefonię mobilną oraz oparte na nich aplikacje.
Absolutnym hitem pierwszej dekady XXI wieku jest eksplozja serwisów społecznościowych, zarówno
tych popularnych, przeznaczonych dla szerokiej publiczności, jak i specjalizowanych. Sfera edukacji
nie mogła pozostad obojętna wobec tej zmiany.
W imieniu Centrum Promocji Informatyki serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji INTERNET I
NOWE MEDIA W NAUCZANIU, podczas której zostaną omówione takie zagadnienia jak:
- Nowe nośniki informacji w społeczeostwie sieciowym. Czy portale społecznościowe mogą mied
funkcje pro-edukacyjne?
- Jak IT umożliwia humanizację nauczania, której e-edukacja była zaprzeczeniem
- e-Szkoła - Szkoła w środowisku nowych technologii. Model e-szkoły i krajowe przykłady realizacji
- Nowe technologie w edukacji - dobre praktyki
- Dydaktyka w szkole 2.0 - technologia i Internet
- Nowoczesne narzędzia poprawiające styl i jakośd uczenia - interaktywne ekrany piórkowe
- Modele udostępniania wiedzy w otwartej edukacji (przykłady polskie i zagraniczne w odniesieniu do
kwestii praw autorskich i dokumentów strategicznych w tym zakresie)
- Prawa autorskie w szkolnych opracowaniach i prezentacjach, tworzonych z wykorzystaniem
Internetu
- Ochrona danych osobowych w edukacji
Wykłady zostaną omówione przez wybitnych specjalistów, takich jak: red. Edwin Bendyk (Polityka),
prof. dr hab. Łukasz Turski (PAN), prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski i UMK w
Toruniu), Witold Kołodziejczyk (redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", dyrektor
Collegium Futurum), dr Alek Tarkowski (członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady
Ministrów), mec. Rafał Golat (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN). Podczas konferencji zostaną zaprezentowane również rozwiązania
oferowane przez firmy z sektora IT.
Koszt udziału jednej osoby
- dla przedstawicieli nauki i instytucji publicznych:
250 zł + 22% VAT - przy nadesłanym zgłoszeniu do 15 października 2010
350 zł + 22% VAT - przy nadesłanym zgłoszeniu w okresie od 16 października do 15 listopada 2010
450 zł + 22% VAT przy nadesłanym zgłoszeniu po 16 listopada 2010

- dla przedstawicieli biznesu:
900 zł + 22% VAT

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie w
obradach oraz lunch.
Program oraz zgłoszenia
W celu uzyskania pełnego programu oraz formularza zgłoszeniowego, prosimy o kontakt z
organizatorem: Agata Soboo-Modzelewska, PR@cpi.com.pl, Tel. 22 870 69 78

