Poprawa jakości kształcenia
oznacza podniesienie skuteczności działań
w realizacji celów i wartości edukacyjnych.

XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne
EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI
PROJEKTOWANIE POPRAWY
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Dodatkowe informacje:
Harmonogram prac organizacyjnych związanych z konferencją:
- zgłaszanie uczestnictwa w konferencji - do 30 grudnia 2012 r.
- nadsyłanie tekstów na adres organizatora – do 31 stycznia 2013 r.
- recenzje i edytorstwo monografii – do 20 marca,
- wydanie książki drukiem – do 20 kwietnia,
- rozesłanie do zgłoszonych uczestników imiennych zaproszeń wraz
z programem szczegółowym oraz publikacji książkowych – do 25 kwietnia.
Korespondencję prosimy kierować na adres:
e-mail jang@amu.edu.pl lub listownie: Instytut Pedagogiki
PWSZ, 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 4, (tel/faks 632497160).
Opłata konferencyjna wynosi 490 zł i obejmuje pokrycie kosztów noclegów,
wyżywienia, publikacji książkowej oraz imprez towarzyszących.
Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronach internetowych
www.wpa.amu.edu.pl oraz www.pwsz.konin.edu.pl
W załączeniu: 1. formularz zgłoszenia uczestnictwa,
2. wytyczne dotyczące przygotowania tekstu.

Kalisz – Konin, 6 - 8 maja 2013 r.

Zaproszenie

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO NAUCZYCIELI
Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
INSTYTUT PEDAGOGIKI
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
mają zaszczyt zaprosić

na
XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne
"EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI"
PROJEKTOWANIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
które odbędzie się w dniach 6 - 8 maja 2013 r.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (XV-lecie Uczelni)
oraz w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "Energetyk" w Ślesinie
Patronat Honorowy:
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu
PROGRAM RAMOWY
6. maja 2013 - OKW "Energetyk" w Ślesinie
od 13.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników
14.00 obiad
15.30 otwarte zebranie Komitetu Naukowego XI Forum z udziałem
przedstawicieli Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
17.00 dialogi tematyczne w sekcjach
19.00 kolacja
7. maja 2013 – aula im. Jana A. P. Kaczmarka PWSZ w Koninie
10.00 –14.00 uroczyste otwarcie Konferencji, obrady plenarne
14.00 obiad
15.00 - 18.30 obrady terenowe w sekcjach
20.00 uroczysta kolacja nad Jeziorem Ślesińskim
8. maja 2013 – sala obrad w hotelu "Energetyk" w Ślesinie
9.00 -13.00 obrady w sekcjach
13.00 podsumowanie i zakończenie obrad
13.30 obiad przed rozstaniami

CELE I MODUŁY TEMATYCZNE FORUM:
Celem Forum jest przede wszystkim wyeksponowanie uwarunkowań
projektowania dydaktycznego oraz procedur ewaluacyjnych w dążeniu do
poprawy jakości kształcenia na różnych szczeblach edukacji, a także wymiana
doświadczeń naukowych i empirycznych wytyczających zarazem zadania
wszystkich podmiotów współdecydujących o poprawie jakości edukacji w Polsce.
1. Aksjologiczne i metodologiczne uwarunkowania poprawy jakości edukacji
wobec założeń wynikających z nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.
2. Cele a efekty kształcenia – determinanty (np. prakseopedagogiczne,
formalno-prawne).
3. Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji (kompetencji) zawodowych.
4. Wizja a diagnoza dostosowywania programów kształcenia do wymagań
rynku (sylabusy i tzw. efekty kształcenia}.
5. Standardy kształcenia nauczycieli i przejawy innowacyjnych form ich
realizacji w szkole wyższej oraz w systemie praktyk pedagogicznych.
6. Wyznaczniki kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli w zakresie
projektowania metodyki działań ku lepszej edukacji.
7. Innowacyjność w konstruowaniu materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem neomediów i technologii komunikacyjnych w aspekcie poprawy
jakości kształcenia w szkole i w uczelni.
8. Przejawy i skuteczność prób nowatorskich w realizacji podstaw
programowych na różnych szczeblach edukacji szkolnej 9. Twórcze postawy nauczycieli oraz kadr kierowniczych w działaniach na rzecz
podnoszeniu efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkoli,
szkól ły procesów edukacyjnych.
10. Kwalifikowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i studentów wobec
założonych efektów kształcenia – wyzwania wobec nauczycieli i nauczycieli
akademickich.
11. Poprawa jakości kształcenia a indywidualizacja kształcenia (uczniowie
zdolni, niepowodzenia szkolne uczniów).
12. Projektowanie w edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej – w obliczu
pedagogiki czasu wolnego (w tym krajoznawstwo i turystyka).
13. W poszukiwaniu skutecznych form doradztwa i doskonalenia zawodowego
nauczycieli w różnych typach szkół (placówek) - w poszczególnych
obszarach przestrzeni edukacyjnych.
14. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne a terapia pedagogiczna wobec
poprawy jakości edukacji szkolnej.
15. Kierunki i uwarunkowania badań pedagogicznych nad poprawą jakości
edukacji (w tym awanse nauczycieli i nauczycieli akademickich).
16. Zarządzanie szkołą (uczelnią) na rzecz poprawy jakości kształcenia.

