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Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych
i społecznych osób z mniejszymi szansami”.
Spotkanie organizowane w ramach monitoringu tematycznego poświęcone będzie tematowi zwiększania
umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach skierowanych do osób
z mniejszymi szansami. Konferencja ma na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz
edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych. Nowoczesna oferta edukacyjna
i szkoleniowa powinna być oparta nie tylko na tradycyjnych metodach nauczania, lecz przede wszystkim
na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie edukacji i rozwoju. Chcielibyśmy stworzyć
platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się rozwojem narzędzi TIK
a beneficjentami programów „Uczenie się przez całe życie”, szczególnie tymi, którzy pracują z grupami
narażonymi na wykluczenie społeczne.
Spotkanie przybliży Państwu zagadnienia, które skutecznie pomagają rozwiązywać problemy wykluczenia
cyfrowego i tym samym społecznego. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną przykłady dobrej
praktyki w programach sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie” odnoszące się do rozwijania
kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami. Podczas trzech równoległych sesji
dyskusyjnych poruszymy tematy skutecznej nauki pokolenia 50+ i zbierzemy najważniejsze informacje
związane z TIK w edukacji zawodowej i formalnej, szczególnie w pracy z uczniami o mniejszych szansach
edukacyjnych.
Celem organizowanej konferencji jest wypracowanie rekomendacji, w jaki sposób programy sektorowe
programu „Uczenie się przez całe życie” mogą stworzyć większe możliwości dostępu do TIK dla osób
z mniejszymi szansami w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.

Jeżeli chcą Państwo POZNAĆ strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla osób z mniejszymi szansami,
POROZMAWIAĆ o rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła,
SPRAWDZIĆ jak działa NINOTEKA - narzędzie TIK wyrównujące szanse w dostępie do kultury,
DOWIEDZIEĆ SIĘ, jaki pomost stanowi projekt „Polska cyfrowa równych szans” dla dostępu do edukacji osób 50+,
Aktywnie WZIĄĆ UDZIAŁ w naszych panelach dyskusyjnych i poznać DOBRE PRAKTYKI naszych beneficjentów,
ZAREJESTRUJCIE SIĘ JUŻ DZIŚ!!
Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc
zostanie wyczerpany. Każda z osób po dokonaniu rejestracji otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą
uczestnictwo w konferencji. Rejestracja otwarta jest do 30 sierpnia 2012 r.
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9.00

9:45

Rejestracja uczestników
i poranna kawa

11.00

11.15

Doskonała okazja, aby w nieformalnej
atmosferze poznać wszystkich uczestników
konferencji

9.45

10.00

Powitanie i prezentacja celów
konferencji

Polska Cyfrowa Równych Szans
Michał Golemo
Koordynator działań Latarników Polski
Cyfrowej,
Stowarzyszenie „MIASTA W INTERNECIE”

11.15

11.30

Szkoła z klasą 2.0

Marcin Rolnik

Alicja Pacewicz

Dyrektor programu „Uczenie się przez całe
życie”, Członek Zarządu FRSE,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Vice-prezes zarządu CEO, dyrektor ds.
Programów i Wydawnictw,
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Mirosław Sielatycki

11.30

12.00

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej

Przerwa kawowa

Część I
10.00 – 11.30
Sesja plenarna

Część II
12.00 – 13.30
Sesja dyskusyjna

W jaki sposób motywować osoby z mniejszymi szansami
do korzystania z komputera i Internetu w procesie uczenia się?
Zastosowania TIK w placówkach edukacyjnych – rola systemu
doskonalenia nauczycieli.

Dobre praktyki w programie „Uczenie się przez całe życie”
Dyskusja z udziałem przedstawicieli programów sektorowych

10.00

10.20

Rozwijanie kompetencji
zawodowych i społecznych osób z
mniejszymi szansami w kontekście
Europejskiej Agendy Cyfrowej
Tomasz Napiórkowski
Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

10.20

10.40

Rządowy program rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania TIK: „Cyfrowa
szkoła”
Małgorzata Szybalska

Comenius
Hanna Stasicka
Kuratorium Oświaty, Rzeszów

Stanisław Fundakowski
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli,
Krosno

eTwinning
Beata Lenartowicz
Szkoła podstawowa Nr 5 im. Szarych
Szeregów, Bielsk Podlaski

Erasmus
Dr Jarosław Makal
Politechnika Białostocka

Leonardo da Vinci
Agnieszka Chrząszcz

Dyrektor Departamentu Programów
Nauczania i Podręczników,
Ministerstwo Edukacji Narodowej

10.40

11.00

NINATEKA EDU jako narzędzie TIK
wyrównujące szanse w dostępie
do kultury

Centrum E-learningu AGH, Kraków

Justyna Kucińska
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
Kraków

Grundtvig
Dr Maria Jedlińska
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Jarosław Czuba
Zastępca Dyrektora Generalnego
Narodowy Instytut Audiowizualny

Wizyty Studyjne
Elżbieta Pryłowska-Nowak
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
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13.30 - 14.20

LUNCH

Część III
14.20 - 15.40
Sesje tematyczne
Czy polska szkoła może być cyfrowa?
Jak wykorzystać potencjał nowych technologii w nauczaniu osób z mniejszymi szansami?
Jak zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 50+?

Sesja I
TIK kluczem do aktywizacji
zawodowej

Sesja II
Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu osób 50+

Sesja III
Wykorzystywanie TIK w pracy
z uczniami o mniejszych
szansach edukacyjnych

Moderatorzy:
Agnieszka Włodarczyk

Moderatorzy:

Moderatorzy:
Agnieszka Fijałkowska

Program Leonardo da Vinci,
Zespól projektów transferu innowacji

Joanna Replin
Program Grundtvig

Program Comenius, Partnerskie
Projekty Regio

Katarzyna Żochowska

Michał Chodniewicz

Ewa Raińska-Nowak

Programy Erasmus, Erasmus Mundus,
Tempus, Eksperci Bolońscy

Program Grundtvig

Program eTwinning

Gość:
Dagmara Krzesińska

Goście: Elżbieta Karaś

Goście:
Szymon Wierciński

UPC Polska sp. z o.o.

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wieliczkach

Akademia Leona Koźmińskiego

Mariola ChodakowskaMalkiewicz

Krzysztof Zieliński

Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Elblągu

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

15.40

16.00

Podsumowanie i zakończenie seminarium

