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Coroczna konferencja

organizowana przez konsorcjum

czterech warszawskich uczelni:

n Politechniki Warszawskiej,

n Uniwersytetu Warszawskiego,

n Szkoły Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego,

n Polsko-Japońskiej Wyższej

Szkoły Technik Komputerowych.

XII Konferencja
Uniwersytet Wirtualny
Model, Narzędzie, Praktyka

13–15 czerwca 2012 roku, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby

zainteresowane e-edukacją, a w szczególności:

n pracowników uczelni i szkół zainteresowanych nowymi tech -

no logiami w edukacji, 

n specjalistów korporacji i firm zajmujących się prowadzeniem

szko leń dla pracowników, 

n specjalistów firm produkujących i sprzedających narzędzia

por tali edukacyjnych, 

n specjalistów firm produkujących i sprzedających oprogra mo -

wa nie i sprzęt wspomagający projektowanie wirtualnych labo-

ratoriów, 

n pracowników instytucji zajmujących się edukacją,

n wszystkich zainteresowanych zastosowaniem Internetu i multi -

me diów w edukacji, 

n administratorzy platform e-edukacji (w tym Moodle).

Zaproszenie Tematyka

Kontakt

Tematyka konferencji związana jest z szeroko pojętą edukacją

wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia infor-

matyki i telekomunikacji. W szczególności będą to: 

n Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;

n Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne

problemy e-edukacji;

n Metodyka e-nauczania;

n Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji; 

n Otwarte zasoby edukacyjne – nowa idea XXI wieku;

n E-nauczanie w kształceniu przez całe życie;

n Kształcenie kadr do e-edukacji; 

n Laboratorium wirtualne;

n Platformy edukacyjne;

n Web 2.0 w procesie powstawania Edukacji 2.0

n oraz inne aspekty wykorzystania technik e-edukacji.

Ważne daty i terminy

21 kwietnia 2012 – Przesłanie tytułu i streszczenia referatu w przygotowanym formacje,

nie więcej niż dwie strony (streszczenie zostanie włą czone do materiałów konferencyjnych)

11 maja 2012 – Informacja o akceptacji referatów przez Komitet Programowy

10 czerwca 2012 – Przesłanie prezentacji w formacje Power Point. Prezentacje zostaną

umieszczone w materiałach konferencji i przygotowane do wystąpienia na sesji

11 czerwca 2012 – Rejestracja uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej

13–15 czerwca 2012 – Konferencja

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza

rejestracyjnego znajdującego się na stronie konferencji: http://vu2012.okno.pw.edu.pl/
Opłata konferencyjna: standardowa wynosi 450 zł, studencka i doktorancka wynosi 300 zł

Forma płatności – przelew na konto: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW,

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, z dopiskiem „Uczestnictwo w Konferencji VU2012”

Numer konta:  93 1240 1053 5111 6390 0030 0091

Zgłoszenia i płatności

Polskie Towarzystwo Naukowe

Edukacji Internetowej (PTNEI)

– opieka merytoryczna

Ośrodek Kształcenia

na Odległość OKNO PW

– organizator Konferencji

Dziekan Wydziału Elektroniki

i Technik Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej

– patron Konferencji


