Protokół Zebrania Członków Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego
Zebranie Członków ŁTP odbyło się 22.11.2011r. w godz. 17.00 – 18.30.
Prowadziła je: dr Beata Owczarska – Przewodnicząca Zarządu ŁTP
Członkowie ŁTP wysłuchali prezentacji dr Dobrosława Bilskiego nt. Nauczanie szkolne
wspomagane multimediami (opis poniżej).
Współczesna szkoła czy Nowoczesna szkoła to określenia za którymi często nie kryje się nic
konkretnego. Ci, którzy je używają mają zazwyczaj na myśli wiele rozmaitych cech, form
i koncepcji - tym samym ich znaczenie nadaje jedynie kontekst w jakim są używane.
Tymczasem wiele procesów społecznych uległo istotnej zmianie pod wpływem mediów
i rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych. I mówiąc o tym nie chciałbym nadawać
temu stwierdzeniu żadnego zabarwienia oceniającego. Procesy społeczne zmieniają się – edukacja, jako jeden z nich także ulega zmianie i to niezależnie od woli twórców koncepcji, teorii
czy metodyk. Czy chcemy, czy też nie, ludzie komunikują się ze sobą znacznie częściej pośrednio niż bezpośrednio.
Czy nauczyciel przedmiotowy może skorzystać z tych zmian tak, aby udoskonalić
proces kształcenia i usprawnić uczenie się uczniów? Czy w typowej polskiej (łódzkiej) szkole
można ułatwić uczenie się uczniów korzystając z multimediów i nowoczesnych technologii
informacyjnych?
Na oba powyższe pytania odpowiadam twierdząco. Uważam, że wszystko to może się dokonać bez wielkiego nakładu pracy, wielogodzinnych szkoleń, olbrzymich kosztów i wreszcie
rewolucji w programach kształcenia i zasadach funkcjonowania szkół. Co więcej, wszystko to
może przynieść wyraźne korzyści uczniom i ich rodzicom, ułatwić uczenie się uczniów nieobecnych na lekcji z rozmaitych powodów, wyraźnie poprawić jakość uczenia się i wreszcie
ułatwić życie nauczycielowi usprawniając komunikację z uczniami i rodzicami.
Osoby, które są zainteresowane nabyciem własnych doświadczeń w tym zakresie i
poznaniem prostych i podstawowych narzędzi, z jakich można skorzystać w celu wspomagania nauczania przedmiotowego multimediami i technologiami informacyjnymi mogą zapisać
się na bezpłatne warsztaty realizowane w pracowni komputerowej. Te warsztaty dostarczą Państwu umiejętności gotowych do wykorzystania już następnego dnia w szkole.
Odbędą się 16 stycznia 2012r. w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, godz. 16.00-19.00
Kontakt: dobroslaw.bilski@wsez.pl
Zgłoszenia do dn. 10.01.2012r., liczba miejsc ograniczona.
Protokołowała: Beata Owczarska

