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Wiedza ekonomiczna jest niezbędna
dla sprawnego funkcjonowania
we współczesnym świecie. Osoby
w różnym wieku, wykonujące różne
zawody, różniące się miejscem
zamieszkania są klientami banków
i instytucji ekonomicznych.
Wiedza dotycząca funkcjonowania
rynku, oferty produktów
bankowych czy powszechnych
mechanizmów ekonomicznych
jest niezbędna dla podejmowania
świadomych wyborów i decyzji.
Idea upowszechniania wiedzy
ekonomicznej z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi
dydaktycznych leży u podstaw
wspólnego Projektu Edukacji
Ekonomicznej Multimedialnego
Wydawnictwa Naukowego
„Wykładnia” oraz Warszawskiego
Instytutu Bankowości.

Zależy nam nie tylko na kreowaniu
atrakcyjnych informacji, ale
na rzeczywistym kształtowaniu
wiedzy poprzez bliski kontakt
odbiorców ze specjalistami. Projekt
zakłada zorganizowanie 10 spotkań
naukowych realizowanych w formie
multimedialnych warsztatów
w rożnych jednostkach naukowych
i ekonomicznych. Warsztaty te
będą równolegle transmitowane
do pozostałych jednostek biorących
udział w projekcie. Wszystkie
spotkania będą także rejestrowane,
a następnie zostaną opracowane
w formie multimedialnej publikacji,
tzw. multiBooka (połączenie nagrań
filmowych z tekstem).

Szkoła Bankowości i Finansów
to wiedza, profesjonalizm
i inwestycja w ludzi.

++

Założenia

1. Organizatorzy:
Związek Banków Polskich, Multimedialne
Wydawnictwo WYKŁADNIA
2. Beneficjenci:
studenci, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z
zakresu ekonomii, osoby starsze, osoby związane
z jednostkami samorządu terytorialnego,
nauczyciele, inkubatory przedsiębiorczości,
przedsiębiorcy zainteresowani nowoczesnymi
technologiami.
3. Kierownik projektu:
prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
4. Cel:
Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy,
a także zaproponowanie wysokiej jakości cyklu
edukacyjnego dla Spotkania z ekspertami
będą miały formę wykładów, których efekty
będą udostępniane uczestnikom w formie
multimedialnej publikacji, pozwalającej na
dodatkowe ustystematyzowanie pozyskanych
informacji.
5. Termin:
kwiecień 2017 – marzec 2018 (10 spotkań); projekt
obejmowałby w sumie 11 miesięcy.
6. Miejsce:
Spotkania będą realizowane w aulach i salach na 10
wydziałach prawa. W każdym miesiącu gościem
wydarzenia będzie inna Uczelnia. W pozostałych
uczelniach będzie zapewniony streaming na żywo,
dzięki czemu uczestnicy w innych miastach
będą mogli wspólnie brać udział w wykładach.
To pierwszy w Polsce projekt dydaktyczny,
gdzie wykłady ekspertów będą odbywały się
równocześnie w takiej skali.
7. Materiały:
Projekt ma być z założenia cyklem interaktywnym,
dlatego poza zapewnieniem transmisji z wydarzeń,
wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do cyklu

multiBooków. Są to multimedialne publikacje
łączące obraz z tradycyjnym tekstem, które będą
stanowiły merytoryczne podsumowanie Projektu,
rozszerzone o dodatkowe treści. Część materiałów
będzie udostępniania w ramach otwartej licencji na
portalu Wykladnia.pl.
Efektem projektu będzie także pierwszy podręcznik
multimedialny zawierający kompendium wiedzy
dotyczące wiedzy ekonomicznej. W ramach całego
cyklu będą powstawały także krótkie miniWykłady,
które będą realizowali nasi eksperci. Będą to krótkie
prezentacje najważniejszych zagadnień, których
dotyczą spotkania. MiniWykłady będą publikowane
w formie ok. 4-minutowych nagrań połączonych
z tekstem. Ich zadaniem będzie przede wszystkim
zainteresowanie grupy docelowej projektem.
Materiały będą publikowane w mediach
społecznościowych.
8. Język:
Wykłady będą prowadzone w języku polskim.
9. Ilość godzin:
10 spotkań tematycznych w ramach każdego
4 godzin zajęć dzielonych na 20-30 minutowe
zagadnienia.
10. Certyfikat ukończenia Szkoły Bankowej
Zarejestrowani uczestnicy, którzy wezmą udział we
wszystkich edycjach wykładów w ramach Projektu
otrzymają możliwość przeprowadzenia e-testu
sprawdzającego wiedzę oraz certyfikat ukończenia
studiów w formie cyfrowej oraz certyfikatu
tradycyjnego. Certyfikat będzie można uzyskać
także przez osoby, które nie będą obecne w
trakcie wykładów, ani nie będą oglądały transmisji
na żywo. W takim wypadku konieczne będzie
zapoznanie się z treścią wszystkich udostępnionych
multiBooków. Bez rejestracji możliwe jest tylko
obejrzenie treści on-line.

