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107 delegatów z 30 krajów wzięło udział w Trze-
cim Światowym Kongresie IACLE, który odbył się 
w dniach od 24 do 28 maja w Manchesterze. Głównym 
tematem wykładów i warsztatów była w tym roku tech-
nologia i możliwości przez nią oferowane w procesie 
kształcenia kontaktologicznego. 

Na Kongresie obecni byli również przedstawiciele 
sponsorów, czyli fi rm Alcon, CooperVision oraz John-
son & Johnson Vision Care. Aktywnie uczestniczyli oni 
w sesjach kongresowych, dyskutując choćby na temat 
wpływu edukatorów na rosnącą popularność soczewek 
kontaktowych. Ian Davies z J&J określił trzy fi lary ma-
jące wpływ na rozwój rynku soczewek i  ograniczenie 
porzuceń: aktywna rekomendacja soczewek, komu-
nikacja (trzy słowa: Polecam soczewki kontaktowe) 
i wiara w swoje umiejętności aplikacji.

Na wykładach i  warsztatach omawiano systemy 
wirtualnej i  rozszerzonej rzeczywistości, tworzące 
doskonałe możliwości uczenia się i nauczania przy wy-
korzystaniu symulacji komputerowych. Wiceprezydent 

Światowy Kongres
IACLE – podsumowanie

IACLE, prof. Philip Morgan, uznał, że szybki Internet 
i technologie oparte na chmurze radykalnie zmieniły 
proces kształcenia. Wykładowcy dzielili się z  uczest-
nikami stosowanymi przez siebie rozwiązaniami, któ-
rych mogli się nauczyć także inni podczas warsztatów. 
Polecane aplikacje dotyczyły zarówno prowadzenia 
elektronicznych notatek, dzielenia się prezentacja-
mi i zdjęciami z  innymi urządzeniami, nawet bez po-
trzeby korzystania z  WiFi, jak i  zlecania studentom 
prac domowych czy projektów. Jako przykład poda-
wano system zarządzania kształceniem Blackboard, 
wykorzystywany na Aston University, gdzie wykłady 
i  prezentacje są w  każdej chwili dostępne na tejże 
platformie. Z kolei na University of Houston używa się 
symulacji do pokazywania studentom technik badania 
refrakcji. Dr Helen Crompton z Old Dominion Universi-
ty Virginia przyniosła robota, aby pokazać, jak robo-
tyka może być pomocna w interaktywnym nauczaniu. 
Zgromadzeni uczestnicy nie byli świadomi, jak wiele 
potencjału mają w  sobie nowe technologie zarówno 
dla nich samych, jak i ich studentów.

Aby technologiczna tematyka nie była tylko teore-
tyzowaniem, nieobecni na Kongresie członkowie IACLE 
mogli wziąć w nim udział poprzez transmisje on-line. 
Eef van der Worp z Holandii uczestniczył w Kongresie 
z domu, łącząc się z wykładowcami również on-line. 

Nagrodę za osiągnięcia życiowe odebrał prof. De-
smond Fonn z University of Waterloo w Kanadzie, je-
den z założycieli IACLE i organizator dwóch poprzed-
nich kongresów. 

Dr Je�  Walline tak podsumował Kongres, wypo-
wiadając opinię wielu uczestników: „Podobało mi się 
to, że nasze spotkanie było na temat edukacji, a nie 
soczewek kontaktowych. Dlatego była to tak udana 
i oryginalna konferencja.”

źródło i foto: IACLE
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BCLA razem z NCC

Tak oto Kongres podsumowała dr 
Halina Mańczak, członek IACLE:
Trzeci Światowy Kongres IACLE (WC3) był 
znakomitym źródłem informacji na temat 
nowych technologii, które można wprowa-
dzić do nowoczesnego procesu nauczania. 
Prezentacje były prowadzone według me-
tody „krok po kroku”, zatem każdy z uczest-
ników, niezależnie od tego, jak bardzo za-
awansowany w  technologii komputerowej, 
mógł się czegoś nauczyć zarówno podczas 
wykładów, jak i  warsztatów. Każdemu z  nas 
zapewniono iPada, aby od razu można było 
przećwiczyć to, o czym mówi prowadzący.

Ja prowadzę głównie zajęcia na odległość 
w  ramach kształcenia ustawicznego, a  na 
WC3 poznałam inne narzędzia – poza Sky-
pem – które mogę wykorzystać do kontaktu 
z  lekarzami, których uczę. Prezentacje tych 
narzędzi były bardzo interesujące, praktycz-
ne i przydatne. Osobiście byłam najbardziej 
pod wrażeniem tego, jak można tworzyć cał-
kowicie multimedialne prezentacje, znacz-
nie lepsze od tych z PowerPointa. Poza tym 
niesamowite było zobaczyć, jak roboty mogą 
uczestniczyć w procesie nauczania, zabawia-
jąc też publiczność gimnastyką tai chi!

Mam nadzieję, że wkrótce zostanie zor-
ganizowany kolejny kongres IACLE – dałoby 
to okazję do przedyskutowania tego, czego 
nauczyliśmy się teraz i  jak udało się nam 
wprowadzić tę wiedzę do codziennej pracy.

Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom za 
możliwość uczestnictwa w  tym fantastycz-
nym wydarzeniu!

 

23 czerwca zostało ogłoszone, że British Contact Lens 
Association (BCLA) i Netherlands Contact Lens Congress 
(NCC) rozpoczynają współpracę, której efektem ma być 
wspólne sympozjum w  marcu przyszłego roku. Wspólne 
wydarzenie ma być częścią kongresu NCC w 2016 r., który 
odbędzie się w Veldhovens, w dniach 13–14 marca. Szef 
komitetu naukowego BCLA, prof. James Wol� sohn, przy-
gotuje kryteria nadsyłania abstraktów wraz z dr Caroliną 
Kunnen i dr Eefem van der Worpem z NCC.

Kongres NCC – coraz bardziej doceniany przez euro-
pejskich kontaktologów – jest organizowany co dwa lata, 
podobnie jak teraz BCLA – następna, 40. edycja odbędzie 
się w 2017 r.

Informacje o  wspólnym wydarzeniu będą aktu-
alizowane na stronach www.bcla.org.uk oraz www.
NCC2016.com.

źródło: BCLA

Europejska Akademia Optometrii i  Optyki (European 
Academy of Optometry and Optics – EAOO) stworzyła nową 
platformę edukacyjną, gdzie już teraz znajduje się ponad 
80 prezentacji autorstwa uznanych europejskich specjali-
stów w zakresie optometrii i optyki. Prezentacje dostępne 

Nowa platforma edukacyjna EAOO

są w  formatach audio, wideo i  PowerPoint / PDF. Na tę 
chwilę materiały tam zgromadzone pochodzą z  dotych-
czasowych trzech konferencji EAOO, łącznie z  ostatnią 
w Budapeszcie. Członkowie EAOO mają dostęp do mate-
riałów po zalogowaniu na stronie www.eaoo.info/resour-
cehub. Platforma połączona jest z archiwum brytyjskiego 
Directorate of Optometric Continuing Education and Tra-
ining (DOCET), które zawiera wiele materiałów edukacyj-
nych dla optometrystów. 

Celem platformy jest podnoszenie standardów praktyki 
optometrycznej w Europie, a jest na to tylko jeden spo-
sób – edukacja. Platforma ma stanowić miejsce, gdzie 
naukowcy i praktykujący optometryści dzielą się doświad-
czeniami.

źródło: EAOO



65       

www.gazeta-optyka.pl

22/2

Ostatnia, 39. konferencja Britsh Contact Lens Association, która odbyła się w dniach 
29–31 maja w Liverpoolu, przyniosła radosną nowinę dla polskiego środowiska nauko-
wego z naszej branży. Otóż nagrodę dla najlepszej pracy prezentowanej w sesji plaka-
towej odebrała dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander z Politechniki Wrocławskiej za poster 
„Contact lens dewetting and visual performance”. Serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: dr Szczęsna-Iskander przyjmuje nagrodę z  rąk odchodzącej prezydent 
BCLA Susan Bowers i Briana Tompkinsa, nowego prezydenta.

Foto: BCLA

Nagroda na BCLA 
dla Doroty Szczęsnej-
-Iskander
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