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Terça-feira, 09-04-2013
A Unidade de Ensino a Distância vai receber no dia 11 de abril o Professor Petar Jandric do Polytechnic of Zagreb (Croácia),
especialista na área do “Critical e-Learning”. Durante esta visita o Professor irá dinamizar um seminário sobre esta
temática, aberto a todos os participantes sem inscrição prévia (limitado à capacidade da sala).

Produção de documentos
digitais acessíveis (2ª edição)
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Prezi
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Programa
09H30 – Visita à Unidade de Ensino a Distância

Gestão do Tempo 2ª edição

10H00 – Apresentação do Modelo de Ensino a Distância do IPLeiria
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10H00 – Apresentação do Modelo de Ensino a Distância do IPLeiria
10H30 – Intervalo

UED@web

11H00 – Seminário “Critical e-Learning”
12H00 – Espaço para comentários e partilha de opiniões
Local: sala D, Campus 5 do Instituto Politécnico de Leiria.

Nota biográfica (em inglês) do Prof. Petar Jandric
Petar Jandric (PhD) is Senior Lecturer in e-Learning at the Polytechnic of Zagreb, Croatia. His previous appointments
include Croatian Academic and Research Network, National e-Science Centre at the University of Edinburgh, Glasgow
School of Art and Cass School of Education at the University of East London. Petar has published extensively on inter-,
trans- and anti-disciplinary, and the relationships between critical education, technologies, arts and society. He is involved
in various programme committees and advisory bodies, reviews for several journals, publishes popular science and
regularly talks in front of diverse audiences. His recent publications include the book Critical e-learning: struggle for power
and meaning in the network society (2012).
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