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Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

 technologia kształcenia
 technologie informacyjne (TI) w szkole, w rękach nauczyciela i ucznia, w pracy pedagoga
 TI w nauce języka: komputerowe i medialne wspomaganie uczenia się i nauczania języków
 multimedialne wspomaganie procesów nauczania i uczenia się
 e-learning, blended learning, mobile learning, virtual learning
 światy wirtualne 3D w edukacji
 gryfikacja (gamifikacja) w edukacji – rola i funkcje gier w procesie kształcenia
 TI i sieć globalna – zagrożenia dla człowieka i ograniczenia dla edukacji
 skuteczność metod nauczania w placówkach edukacyjnych dowolnego szczebla
Jestem otwarty na inną tematykę zaproponowaną przez magistranta.
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Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (uogólnione przykłady tematów):
 Nowomedialne wspomaganie uczenia się (w różnych przedmiotach i na różnych szczeblach
edukacji)
 Uczenie się (lub nauczanie) języka wspomagane mediami w polskiej szkole (podstawowej,
średniej, wyższej)
 Psychologiczne aspekty uczenia się (nauczania) wspomaganego mediami
 E-learning w polskiej przestrzeni edukacyjnej
 WWW lub środowiska 3D w zastosowaniach edukacyjnych
 Relacje międzyludzkie w polskiej szkole, przedszkolu lub placówce rehabilitacyjnej

Kontakt: (telefon, e-mail, terminy i miejsce odbywania seminarium)
miejsce: Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Informatyki, s. 007/006, bud. D, tel. 61-829-2161;
czas: środa 8:00-9:30
e-mail: Paweł Topol <topol@amu.edu.pl> strona: http://www.amu.edu.pl/~topol/
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