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II FESTIWAL EDUKACJI TERAPII I KULTURY
9 – 11 kwietnia 2018 r.
Patronat Honorowy:
JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Cele Festiwalu:
- eksponowanie teoretycznych i utylitarnych związków występujących między przestrzeniami edukacji,
terapii oraz kultury w kontekście kształcenia studentów, z uwzględnieniem praktyki zawodowej,
zwłaszcza na kierunkach pedagogika oraz praca socjalna,
- stworzenie warunków do autoprezentacji i promocji wszystkich podmiotów współdziałających w
dziedzinach edukacji, terapii oraz kultury w środowisku miasta Konina i regionu – w kontekście kategorii
wartości i wartościowania na co dzień,
- włączanie środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje uczelnia, do szerzenia idei pedagogii w
oddziaływaniach wobec dziecka w kategoriach dobra, piękna i prawdy,
- promowanie kanwy sprzyjającej wymianie i upowszechnianiu poglądów oraz doświadczeń między
uczestnikami procesów edukacyjnych, a także podmiotów współdziałających w zakresie kultury,
oddziaływań terapeutycznych oraz opieki nad dzieckiem.
Uczestnicy :
Festiwal jest jednym z istotnych elementów obchodów XX-lecia Uczelni. Mogą uczestniczyć z nim
wszystkie podmioty, które prowadzą zorganizowane formy edukacji, terapii oraz kultury na terenie
miasta Konina lub w innych miejscowościach, a nawet w odległych regionach Polski i za granicą.
Wśród uczestników nie powinno zabraknąć nauczycieli, instruktorów oraz działaczy zaangażowanych
w działalności na rzecz wielopodmiotowego oddziaływania w przestrzeniach edukacji, kultury, oraz form
terapii i opieki – zwłaszcza wobec dzieci i ich rodziców. Szeroki udział wszystkich studentów tzw.
kierunków nauczycielskich, pracy socjalnej, a w tym studentów uczestniczących w pracach kół naukowych
winien z założenia sprzyjać upowszechnianiu kultury pedagogicznej oraz autopromocji własnych
kompetencji na rzecz pedagogii dziecka.
Szczególnie cenne będzie czynne włączenie się w realizację założeń Festiwalu nauczycieli, pedagogów
szkolnych oraz instruktorów sprawujących opiekę nad studentami w związku z odbywaniem przez nich
praktyki zawodowej, nauczycieli akademickich, doradców metodycznych, a także przedstawicieli poradni
psychologiczno-pedagogicznych, centrów doskonalenia nauczycieli, samorządów lokalnych oraz
pracowników nadzoru pedagogicznego.
Zaprezentowane podczas Festiwalu materiały zostaną opublikowane w monografii zbiorowej, pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii recenzentów.
Uczestnictwo w Festiwalu jest bezpłatne. Uczestnicy czynni i zgłoszeni w terminie otrzymają
dyplomy/certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w Festiwalu.
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PROGRAM RAMOWY II FESTIWALU
Program Festiwalu ma charakter otwarty. Zainteresowane podmioty mogą uczestniczyć w nim
czynnie (na podstawie zgłoszeń nadesłanych do 30. marca 2018r.) lub biernie w roli obserwatorów czy
interesariuszy.
9. kwietnia (od godz. 10.00)
PREZENTACJE studentów z udziałem podmiotów wybranych placówek terapeutycznych,
opiekuńczych, kulturalnych – w powiązaniu z formami promocji w ramach Otwartych Drzwi PWSZ ,
w tym między innymi:
- formy metodyczne w ramach praktyki pedagogicznej (adekwatnie do specyfiki i problematyki
praktyki z podziałem na I, II i III rok studiów);
- wystawy, galerie, pokazy, warsztaty itp.
SEMINARIA NAUKOWE kół studenckich:
- Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów,
- Studenckiego Koła Naukowego „Pegaz”,
- Studenckiego Koła Naukowego „Wizja”.
PRELEKCJE I SPOTKANIA z zaproszonymi osobami, w tym z gośćmi z ośrodków naukowych
krajowych i zagranicznych.
10. kwietnia
VIII Konferencja Naukowo – Metodyczna
z cyklu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”
nt. PEDAGOGIA W TOKU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA
Początek o godz. 10.00 – Aula im. Prof. Andrzeja Niekrasza.
(Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak).
III Konferencja Naukowo – Metodyczna
nt. EDUKACJA OBYWATELSKA DZIECKA
Początek o godz. 12.00 – Aula im. Prof. Andrzeja Niekrasza
(Kierownik naukowy: dr Marianna Styczyńska).
INNE – prezentacje, warsztaty, seminaria, wystawy, wywiady itp.
11. kwietnia
EKSPOZYCJE NA PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
9.00 - Aula im. Prof. Andrzeja Niekrasza.
Szczegółowy program Festiwalu (i konferencji) zostanie przedstawiony odrębnie
(około 3 – 4 kwietnia 2018r.).
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 30. marca 2018 r.
na adres pedagogika@konin.edu.pl lub jang@amu.edu.pl
Druk zgłoszenia w załączeniu - można również pobrać ze strony www.pwsz.konin.edu.pl

ZAPRASZAMY

