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Nauka w szkołach  
powinna być prowadzona w taki sposób,  

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, 
 a nie za ciężki obowiązek. 

Albert Einstein  
 

 

 

 

 

                    
 

                   

                                        
                                         

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM   RAMOWY 
15. maja 2017 -  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie 
                          (Mikorzyn 1a, 62-561 Ślesin)  
                           
od 13.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników  
14.00  -   obiad 
 
15.30 –  sesja naukowa przy okrągłym stole nt. „Naukowe i edukacyjne wartości                                
               oraz wyzwania Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego w kontekście  
               minionego XV-lecia”  
               w tym otwarte zebranie Komitetu Naukowego WFP z udziałem   
               przedstawicieli Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. 
               Obrady zostaną połączone z jubileuszem L-lecia pracy twórczej i LXX. urodzin   
               Jana Grzesiaka. 
18.30 –  dialogi podczas wspólnej kolacji jubileuszowej 
 

16. maja 2017 – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie                                     
 
8.45 – rejestracja   
9.30 – uroczyste otwarcie XV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego       
         -  wystąpienia Gości 
         –  prezentacje artystyczne w wykonaniu studentów  
10.15 -  11.45 sesja  naukowa I 
11.45 – 12.15 przerwa na kawę 
12.15 – 14.00 sesja naukowa II 
14.00 – 15.00 przerwa na obiad  
15.30 – 18.30 dialogi i dyskursy naukowe na szlaku turystycznym 
19.30 – uroczysta kolacja 
              

17. maja 2017 – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” w Ślesinie                                     
 
8.00 – śniadanie 
9.00 – 10.30 sesja naukowa III 
10.30 – 11.00 przerwa na kawę 
11.00 – 12.30 sesja naukowa  IV 
12.30 – podsumowanie i zakończenie obrad XV WFP 
               
13.00 – obiad 

R O Z S T A N I A 
 
 

Szczegółowy program XV WFP oraz dodatkowe informacje będą zamieszczane   
na stronach internetowych www.wpa.amu.edu.pl oraz www.pwsz.konin.edu.pl  

                                                                                             
                                                                                           Komitet Organizacyjny 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO NAUCZYCIELI 
Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego  w Kaliszu  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

oraz 
KATEDRA PEDAGOGIKI I PRACY SOCJALNEJ – Zakład Pedagogiki  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
mają zaszczyt zaprosić   

 
 

na   
XV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne 
 „WARTOŚCI I  ICH EWALUACJA W EDUKACJI” 

które odbędzie się w dniach 15 – 17 maja 2017 r.  
w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wityng” w Ślesinie k. Konina  

 
Patronat Honorowy:  
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
Komitet Naukowy: 
Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak – przewodniczący 
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski  
Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa 
Prof. dr hab. Ihor Dobryanski 
Prof. GSW dr hab. Elżbieta Gaweł - Luty 
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek 
Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński 
Prof. zw. dr hab. Romuald Kalinowski  
Prof. UwB dr hab. Anna Karpińska 
Prof. WSPT dr hab. Maciej Kołodziejski 
Prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski 
Prof. UZ dr hab. Pola Kuleczka 
Prof. UŁ dr hab. Marian Lelonek 
Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz 
Prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz 
Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski 
Prof. dr hab. Janusz Morbitzer 
Prof. AWF dr hab. Piotr Oleśniewicz 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka  
Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki 
Prof. PK dr hab. Czesław Plewka 
Prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski 
Prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki 
Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki 
Prof. UO  dr hab. Ewa Smak 
Prof. UŚ dr hab. Ewa Szadzińska  
Prof. dr hab. Jolanta Szempruch 
Prof. UAM dr hab. Mirosław Śmiałek 
Prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek 
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta 
Prof. UŚ dr hab. Ewa Wysocka 
Prof. dr hab. dr h.c. mult. Mykola Zymomrya 
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek 
Prof. UKW dr hab. Krystyna Żuchelkowska 
 

 

http://www.wpa.amu.edu.pl/
http://www.pwsz.konin.edu.pl/


KOMUNIKAT  I. 
KOMUNIKAT  I 

Cele konferencji: 
- wyeksponowanie metodologicznych aspektów badań jakościowych w kategoriach wartości tkwiących w reformowanej edukacji,        
- określenie różnic między naukowym a potocznym traktowaniem wartości i wynikających z nich dezyderatów dla edukacji i nauk o niej,  
- uwydatnienie zmian, które zachodzą w życiu i w świadomości społecznej w odniesieniu do wartości oraz ich implikacji w procesach edukacyjnych, 
-   ukazanie specyfiki i możliwości konstruowania narzędzi pomiaru efektów kształcenia w szkole i w uczelni ukierunkowanych na wartościowanie,  
- uwypuklenie uwarunkowań określania i realizacji procedur ewaluacyjnych z uwzględnianiem narzędzi pomiaru dydaktycznego ujmującym normy    
     wartościowania wobec wiedzy i sprawności praktycznych (jako kompetencji ucznia – studenta – nauczyciela),  
-    ukierunkowanie badań pedagogicznych oraz wdrożeń w edukacji (w tym edukacji nauczycieli) na podniesienie rangi wartości i wartościowania  
      w wymiarze kultury języka i wartości człowieka,  
- wymiana poglądów oraz doświadczeń między uczestnikami procesów edukacyjnych, a także podmiotów współdziałających w zakresie  
     wartości i wartościowania w nauce, w edukacji i na co dzień. 

 
Obrady XV Forum będą toczyć się pod przewodnim hasłem - wyzwaniem:  Edukacja, a w niej ukryty jest skarb – kiedy ?  
 
Założone moduły tematyczne (mogą być jeszcze inne):  

1. Metodologiczne i aksjologiczne uwarunkowania procedur pomiaru efektów edukacji w kontekście wartościowania po stronie wszystkich 
uczestników procesów edukacyjnych (z uwzględnieniem kreatywności i innowacyjności w działaniu). 

2. Aksjologiczne i metodologiczne determinanty projektowania zmian i wdrażania rozwiązań na lepsze na gruncie badań jakościowych                                    
i wartościowania rzeczywistych efektów kształcenia i wychowania na wszystkich szczeblach edukacji, w tym w kształceniu zawodowym. 

3. Wyzwania i zadania w poszukiwaniu świata wartości, czyli dobrego kształcenia wychowującego, w przedszkolach, szkołach ogólnokształcących, 
szkołach zawodowych oraz w szkolnictwie wyższym w Polsce.  

4. Niepokój i troska w dydaktyce – jako wyznacznik inspiracji uczenia i uczenia się (studiowania)  z radosnym przeżywaniem oraz z satysfakcją.   
5. Wyzwania i nowatorskie próby w zakresie konstruowania narzędzi pomiaru efektów kształcenia z uwzględnieniem wartościowania                                    

z uwzględnieniem mechanizmów samokontroli, autokorekty i samooceniania po stronie ucznia  – analogicznie po stronie nauczyciela. 
6. Jakość pomiaru skuteczności kształcenia w kontekście wartości i wartościowania wobec ram kwalifikacji i podstaw programowych (wymierne  

wartości dodane czy straty edukacyjne).  Dylemat:  Człowiek sukcesu czy wartościowy człowiek ? 
7. Badania nad wartościami podręczników,  neomediów i technologii komunikacyjnych w aspekcie poprawy jakości kształcenia i wychowania. 
8. Przejawy i jakość prób nowatorstwa  i  postępu pedagogicznego na różnych szczeblach edukacji  (w różnych przestrzeniach) ukierunkowanych na 

wartości i wartościowanie  efektów czynnego uczestnictwa podmiotów w procesach edukacyjnych. 
9. Jakościowa analiza wybranych rozwiązań w zakresie mechanizmów kontroli – samokontroli oraz samooceny i  oceniania  na wszystkich 

szczeblach edukacji pod kątem wartości  (nie)tkwiących w treściach i metodach tzw. nauczania (nie)wychowującego.   
10. Wartości procedur ewaluacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych – twórczych – badawczych uczniów i studentów,              

zwłaszcza studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.  
11. Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne w kontekście wartościowania jego rzeczywistych efektów (traktowanych podmiotowo i jakościowo).   

  



 
12. Problematyka wartości i wartościowania w procesie pisania prac dyplomowych (i magisterskich) oraz rozpraw naukowych. 
13. Relacje między rzeczywistością edukacyjną a świadomością powinności wśród uczestników procesów edukacyjnych (w tym rozwój i awanse 

zawodowe nauczycieli oraz nauczycieli akademickich). 
14. Dydaktyka szkolna ( w tym zawodowa), dydaktyka akademicka a praktyka pedagogiczna w kontekście wartości i wartościowania w teorii                       

i w praktyce – rzeczywistość i wyzwania. .    
15. Doniosłość badań jakościowych nad pomiarem dydaktycznym w przestrzeniach edukacji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji                   

i autoewaluacji jako wartości. 
16. Wyzwania i zadania wobec wychowania poprzez wartości tkwiące w edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej (z uwzględnieniem pedagogiki czasu 

wolnego, a także krajoznawstwa i turystyki szkolnej). 
17. Wartości i wartościowanie w zarządzaniu edukacją i naukami o niej - w kontekście tradycji i postępu pedagogicznego.   

Dodatkowe informacje: 
Problematyka jubileuszowego XV WFP obejmuje poszukiwania doskonalszych rozwiązań w edukacji i w naukach o niej w obliczu przemian 

społecznych – w kontekście respektowania zasad ciągłości i tzw. toczącej się reformy (w rozumieniu Profesora Kazimierza Denka).  
Recenzowana monografia zbiorowa pt. „Wartości i ich ewaluacja w edukacji” z tekstami uczestników Forum stanowi istotne i ważne  ogniwo 

w upowszechnianiu badań dydaktycznych prowadzonych w tym zakresie w Polsce i za granicą. Komitet Naukowy WFP zwraca się do wszystkich 
uczestników Forum – aby w podejmowanych dyskursach naukowych były eksponowane przejawy badań jakościowych oraz wdrożeń innowacyjnych – 
zwłaszcza w zakresie wartości i wartościowania (ewaluacji) w naukach pedagogicznych oraz w procesach edukacyjnych. Do druku zostaną zakwalifikowane 
wyłącznie teksty, które zostaną nadesłane w terminie oraz uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze (pod warunkiem wniesienia opłaty konferencyjnej 
520zł na konto wskazane w druku zgłoszenia).  

Przewiduje się również wydanie odrębnej monografii zbiorowej pt. „Aksjologiczno-docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji” – dedykowanej 
Janowi Grzesiakowi z okazji jego jubileuszu. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w jubileuszowym XV Wielkopolskim Forum Pedagogicznym.    

Harmonogram prac związanych z przygotowaniem do XV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego: 
-  zgłaszanie uczestnictwa w konferencji: 20. grudnia 2016 r. -  15. stycznia 2017 r.  
-  nadsyłanie tekstów – do 5. lutego 2017 r., 
- edytorstwo i recenzje autorskich tekstów monografii – do 30. marca 2017 r., 
- opracowanie redakcyjne i wydanie monografii drukiem  – do 10. maja 2017 r. 

Korespondencję prosimy kierować na adres:  
e-mail jang@amu.edu.pl  lub (tel/faks   62 8296421 (WPA Kalisz) lub listownie (z dopiskiem „XV WFP”) 
Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej    
PWSZ,  62-510 Konin, ul. Popiełuszki 4.   
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania będą zamieszczane na stronach internetowych: www.wpa.amu.edu.pl ; www.pwsz.konin.pl oraz 

www.jangrzesiak.edu.pl                                                                                                                     
 W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego  

 
/ - / Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak 

mailto:jang@amu.edu.pl
http://www.wpa.amu.edu.pl/
http://www.jangrzesiak.edu.pl/
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