Program seminarium
pt. „Problemy nauczania w zawodach technik spedytor i technik logistyk
oraz możliwości ich rozwiązywania”
9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników - poranna kawa.

10:00 - 10:20

Powitanie uczestników, prezentacja uczelni.

10:20 - 10:30

Przedstawienie genezy problemu i celu seminarium

10:30 - 11:10

Wyniki badań dotyczących oceny programów nauczania - prezentacja, omówienie
i dyskusja

11:10 - 12:10

Literatura i źródła informacji dla nauczycieli i uczniów - wprowadzenie i dyskusja

12:10 – 12:50

Podręczniki dla uczniów szkół średnich - wprowadzenie i dyskusja

12:50 - 13:20

Prezentacja metody nauczania wybranego przedmiotu w technologii distance
learning

13:20 – 14:00

Zwiedzanie zaplecza dydaktycznego WSL (biblioteka, laboratorium)

14:00 – 14:45

Lunch - poczęstunek uczelni dla uczestników seminarium

14:45 - 15:30

Pomoce dydaktyczne - potrzeby i możliwości realizacji - wprowadzenie i dyskusja

15:30 - 16:25

Dokształcanie nauczycieli, formy, organizacja, finansowanie - wprowadzenie
i dyskusja

16:25 - 16:45

Dalsze formy współpracy uczestników seminarium - dyskusja i decyzja

16:45 -

Dyskusja podsumowująca - do wyczerpania tematów

Podział zadań

Program seminarium
pt. „Problemy nauczania w zawodach technik spedytor i technik logistyk
i możliwości ich rozwiązywania”
9:00
10:00

-

Rejestracja uczestników - poranna kawa.

S. Jankiewicz + zespół obsługi studiów
podyplomowych + studenci

10:00
10:20

-

Otwarcie seminarium, powitanie
uczestników, prezentacja uczelni

A. Korzeniowski (8’) + i. Fechner (12’)

10:20
10:30

-

Przedstawienie genezy problemu i celu
seminarium

I. Fechner (10’)

10:30
11:10

-

Wyniki badań dotyczących oceny
programów nauczania - prezentacja,
omówienie i dyskusja

Prezentacja: J. Światłowski (20’),

11:10
12:10

-

Literatura i źródła informacji dla
nauczycieli i uczniów - wprowadzenie
i dyskusja

Prezentacja: T. Janiak (10’),
K. Janiszewska (10’), K. Kołakowska (10’)

Podręczniki dla uczniów szkół średnich wprowadzenie i dyskusja

Wprowadzenie T. Janiak (5’) i I. Fechner (5’)

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (20’)

Prowadzenie dyskusji*: T. Janiak (30’)

12:10
12:50

-

12:50
13:20

-

Prezentacja programu nauczania
przedmiotu w technologii distance
learning

Prezentacja: K. Nowaczyk (20’)+ P. Cyplik
(10’)

13:20
14:00

–

Zwiedzanie zaplecza dydaktycznego
WSL (biblioteka, laboratorium)

I. Fechner + K. Janiszewska + P. Fajfer

14:00
14:45

-

Lunch

S. Jankiewicz + firma cateringowa

14:45
15:30

-

Pomoce dydaktyczne - potrzeby
i możliwości realizacji - wprowadzenie
i dyskusja

Wprowadzenie: Z. Pawlak (10’) +
J. Klaman (5’)

Dokształcanie nauczycieli, formy,
organizacja, finansowanie wprowadzenie i dyskusja

M. Drewnik CEL (20’), I. Fechner (5’) +
R. Świekatowski (10’)

Dalsze formy współpracy uczestników
seminarium - dyskusja i decyzja

Prowadzenie dyskusji*: W. Zalewski +
J. Klaman+ K. Szewczyk (20’)

Dyskusja podsumowująca - do wyczerpania tematów

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner +
+ I. Świtalska + T. Janiak

15:30
16:25

16:25
16:45
16:45 -

–

-

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (30’)

Prowadzenie dyskusji*: W. Zalewski +
J. Klaman (30’)

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (20’)

* Rejestracja dyskusji: D. Szkudlarek - dyktafon na cały czas seminarium + nagłośnienie.

Uczestnicy ze strony gospodarzy

A. Korzeniowski - otwarcie

S. Jankiewicz

P. Cyplik

I. Fechner

I. Świtalska

W. Zalewski

Z. Pawlak - od lunchu

J. Światłowski

J. Klaman

R. Świekatowski

K. Janiszewska

M. Stajniak

T. Janiak

K. Kołakowska

I. Nowak

K. Nowaczyk

A. Olejniczak

W. Skoracki

ILiM

CEL
M. Drewnik
Goście
Przedstawiciel PISiL
LOGISTYKA

Polska Gazeta Transportowa

Tabela robocza do dyskusji z zainteresowanymi:
9:00
10:00

-

Rejestracja uczestników - poranna kawa.

S. Jankiewicz + zespół obsługi studiów
podyplomowych + studenci

10:00
10:20

-

Otwarcie seminarium, powitanie
uczestników, prezentacja uczelni

A. Korzeniowski (8’) + i. Fechner (12’)

A. Korzeniowski - powitanie uczestników i otwarcie
seminarium.
I. Fechner - prezentacja uczelni (PowerPoint)

10:20
10:30

-

Przedstawienie genezy problemu i celu
seminarium

I. Fechner (10’)

I. Fechner - omówienie

10:30
11:10

-

Wyniki badań dotyczących oceny
programów nauczania - prezentacja,
omówienie i dyskusja

Prezentacja: J. Światłowski (20’),

J. Światłowski - prezentacja (PowerPoint)

11:10
12:10

-

Literatura i źródła informacji dla
nauczycieli i uczniów - wprowadzenie
i dyskusja

Prezentacja: T. Janiak (10’),
K. Janiszewska (10’), K. Kołakowska
(10’)

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (20’)

Prowadzenie dyskusji*: T. Janiak (30’)

12:10
12:50

-

Podręczniki dla uczniów szkół średnich wprowadzenie i dyskusja

Wprowadzenie T. Janiak (5’) i I. Fechner
(5’)
Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (30’)

12:50
13:20

13:20 –
14:00

-

T. Janiak - prezentacja portalu Logistyka.net.pl, bazy
publikacji ILiM, wydawnictwa LOGISTYKA - omówienie
możliwości korzystania i współpracy.
K. Janiszewska - prezentacja biblioteki WSL omówienie możliwości korzystania i współpracy.
K. Kołakowska - prezentacja biblioteki ILiM omówienie możliwości korzystania i współpracy
T. Janiak - prezentacja „Podstaw Logistyki” i plany
wydawnicze.
I. Fechner - propozycja opracowania zestawu
podręczników - sposób realizacji

Prezentacja programu nauczania
przedmiotu w technologii distance
learning

Prezentacja: K. Nowaczyk (20’)+ P. Cyplik
(10’)

K. Nowaczyk - kursy: zarządzanie zapasami i centra
logistyczne (skrót).
P. Cyplik - metodyka tworzenia kursów.

Zwiedzanie zaplecza dydaktycznego
WSL (biblioteka, laboratorium)

I. Fechner + K. Janiszewska + P. Fajfer

I. Fechner – prezentacja uczelni
K. Janiszewska – prezentacja biblioteki
P. Fajfer – prezentacja laboratorium

14:00
14:45

-

Lunch

S. Jankiewicz + firma cateringowa

14:45
15:30

-

Pomoce dydaktyczne - potrzeby
i możliwości realizacji - wprowadzenie
i dyskusja

Wprowadzenie: Z. Pawlak (10’)
+ J. Klaman (5’)

Dokształcanie nauczycieli, formy,
organizacja, finansowanie wprowadzenie i dyskusja

I. Fechner (5’) + R. Świekatowski (10’)

Prowadzenie dyskusji*: W. Zalewski
+ J. Klaman (30’)

Z. Pawlak + J. Klaman - możliwości tworzenia pomocy
dydaktycznych w ramach prac dyplomowych.
W. Zalewski + J. Klaman - propozycja utworzenia
forum udostępniania i wymiany pomocy
dydaktycznych.

15:30
16:25

-

16:25
16:45

-

Dalsze formy współpracy uczestników
seminarium - dyskusja i decyzja

Prowadzenie dyskusji*: W. Zalewski
+ J. Klaman+ I. Świtalska (30’)

I. Świtalska - propozycja utworzenia zespołów
roboczych do rozwiązywania konkretnych problemów
lub realizacji zadań.
W Zalewski + J. Klaman - propozycja rozwoju
podstrony strony internetowej dla nauczycieli w
miniportal z forum dyskusyjnym moderowanym przez
pracownika WSL

16:45
???

-

Dyskusja podsumowująca - do wyczerpania tematów

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner +
+ I. Świtalska + T. Janiak

I. Fechner - krótkie podsumowanie seminarium
I. Świtalska, T. Janiak - dalsza dyskusja dla chętnych.

Prowadzenie dyskusji*: I. Fechner (30’)

M. Drewnik CEL I. Fechner - omówienie form kształcenia i możliwości
ich realizacji przez WSL.
R. Świekatowski - omówienie możliwych źródeł
finansowania prowadzenia/udziału w szkoleniach.

