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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie organizują
kolejną VIII międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, która odbędzie się
w dniach 10 - 12 maja 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Energetyk” w Ślesinie k. Konina
(położonym nad Jeziorem Ślesińskim w uroczym kompleksie leśnym - w odległości ok. 10 km od Lichenia).
Cele konferencji obejmują między innymi:
- teoretyczne i instrumentalne aspekty kształtowania kompetencji i oraz odpowiedzialnej postawy nauczyciela,
- dylematy związane z poprawą jakości w edukacji szkolnej i pozaszkolnej z podkreśleniem roli nauczyciela,
- kompetencje i odpowiedzialność nauczycieli w zakresie stosowania procedur ewaluacyjnych na rzecz poprawy
jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej w kontekście podstaw programowych,
- metodologiczne aspekty badań pod kątem jakości kształcenia i doskonalenia kompetentnych i
odpowiedzialnych nauczycieli,
- upowszechnianie wyników prowadzonych badań - wymiana doświadczeń, rozwiązania nowatorskie,
koncepcje, wdrożenia oraz kontrowersje wokół osoby i pracy nauczyciela
Podczas obrad Komitetu Naukowego zostały wytyczone następujące moduły tematyczne, wokół których
będą toczyć się obrady VIII Forum:
1. Aksjologiczne i teleologiczne determinanty kształtowania kompetencji i odpowiedzialnej postawy w procesie
kształcenia w uczelni wyższej;
2. Uwarunkowania kształtowania kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli w aspekcie stosowania procedur
ewaluacyjnych w systemie doskonalenia zawodowego – w toku pracy zawodowej;
3. Ewaluacja i nowatorstwo w systemie doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli pod kątem stosowania
procedur ewaluacyjnych na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia i wychowania na różnych szczeblach edukacji;
4. Podstawy programowe – a pomiar efektów kształcenia i wychowania na różnych szczeblach edukacji szkolnej;
5. Nauczyciel dzieci - ku optymalizacji edukacji początkowej dzieci (w przedszkolu – w klasach początkowych);
6. Egzaminy dojrzałości – a role i zadania nauczycieli;
7. Kompetentny i odpowiedzialny nauczyciel w procesie kształcenia i wychowania w szkole zawodowej;
8. Kompetentny nauczyciel jako odpowiedzialny opiekun-wychowawca w świecie malej i wielkiej ojczyzny;
9. Kompetencje i odpowiedzialność nauczycieli w diagnozowaniu i ewaluacji efektów kształcenia i wychowania
(w kontekście wartości dodanej i tzw. strat szkolnych);
10. Ocenianie wewnątrzszkolne i przedmiotowe – wyzwania wobec kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli;
11. Kompetencje i odpowiedzialność nauczycieli szkół wyższych kształcących przyszłych nauczycieli – w kontekście
ustawy o szkolnictwie wyższym oraz standardów kształcenia nauczycieli;
12. Kompetentny i odpowiedzialny nauczyciel we współczesnej szkole – w obliczu tradycji oraz przemian w edukacji
europejskiej.
Na podstawie ustalenia podczas obrad ostatniego VII Forum został przyjęty następujący harmonogram prac
organizacyjnych związanych z kolejnym VIII Wielkopolskim Forum Pedagogicznym:
- opracowywanie i nadsyłanie tekstów na adres organizatora – do 15 stycznia 2010r.
- prace redakcyjne i przygotowanie recenzowanej monografii do druku – do 15 marca 2010r.
- wydanie książki monograficznej – do 15 kwietnia 2010r.
- rozesłanie zaproszeń imiennych wraz z książką do uczestników konferencji (forum) – do 25 kwietnia;
- obrady VIII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego (po zapoznaniu się z tekstami zamieszczonymi w
opublikowanej monografii) – 10 - 12 maja 2010r.
Obrady VIII Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego będą mogły - w atmosferze dialogu i ewaluacji - przybrać
charakter faktycznego forum dyskusyjnego o dużym potencjale naukowym.
Opłata za udział w Konferencji wynosi 420 zł i obejmuje: koszt noclegów, wyżywienia, imprez
towarzyszących, materiałów konferencyjnych oraz publikacji książkowej. Wszystkim uczestnikom konferencji
zapewniamy noclegi w pokojach 2–osobowych oraz w części 1-osobowych. W przygotowywanej publikacji
zostaną zamieszczone teksty pozytywnie zaopiniowane przez Recenzenta, pod warunkiem terminowego
wniesienia opłaty konferencyjnej (do 1 marca 2010 r.).
Dodatkowe informacje będą zamieszczane na wydziałowej stronie internetowej WPA UAM w Poznaniu –
www.wpa.amu.edu.pl
Kontakt : e-mail jang@amu.edu.pl
/ - / Prof. dr hab. Jan Grzesiak
Kalisz, październik 2009 r.
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PROGRAM RAMOWY
10 maja 2010
od 15.00 – przyjazdy i zakwaterowanie (hotel „Energetyk” w Ślesinie)
18.00 – kolacja
19.00 – dyskusja przy kawie „Nauczyciel nauczycieli – czyli kto ?”
posiedzenie Komitetu Naukowego

11 maja 2010
10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji i wystąpienia Gości
10.15 - 11.30 sesja naukowa I
11.30 – 11.50 przerwa na kawę
11.50 – 13.15 sesja naukowa II
14.00 - obiad
15.00 – 19.00 forum w sekcjach na szlaku
20.00 – uroczysta kolacja

12 maja 2010
8.00 – śniadanie
8.45 – 10.15 sesja naukowa III
10.15 – 10.30 przerwa na kawę
10.30 – 12.30 sesja naukowa – w sekcjach
12.45 – 13.00 podsumowanie i zakończenie obrad
13.00 – obiad
R o z s t a n i a
Komitet Organizacyjny

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA1
w VIII Wielkopolskim Forum Pedagogicznym
EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI
Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela
Ślesin 10 - 12 maja 2010 r.

Tytuł, stopień naukowy - Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
Miejsce i adres pracy…………………………………………………………….
Adres dla korespondencji ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
e-mail.................................................................................tel/ fax. ............................................
Tytuł referatu – komunikatu ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Główne tezy (określić również nr modułu tematycznego) :

Rezerwowane noclegi w hotelu „Energetyk” w Ślesinie (podkreślić)



10/11. V.2010 (przyjazd po południu)



11/12. V.2010



dodatkowe noclegi (70 zł ze śniadaniem) – podać daty: ...........................................................

Opłatę konferencyjną (420 zł) uiszczę przelewem najpóźniej do 1 marca 2010 r. na poniższe konto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
26 1090 1128 0000 0000 1201 5644
Subkonto: 249.30.873.
z dopiskiem „VIII Forum - ewaluacja”

Dane instytucji, na którą zostanie wystawiona faktura VAT za udział w Konferencji:
Nazwa instytucji: …………………..
Adres (do wysyłki): ……………………………
NIP: ………………………….
(dział księgowości i finansów UAM wystawia fakturę po zaksięgowaniu kwoty jedynie na adres podmiotu wpłacającego
oraz wskazaniu uczestnika konferencji, za którego została wniesiona opłata).

Uwagi, życzenia, pytania: ..................................................................
............................................
podpis uczestnika

1

Termin zgłoszenia tytułu tekstu – 30 listopada 2010 r. Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony WWW
(oddzielny plik.doc). Można nadesłać e-mailem na adres organizatora (w takim przypadku podpis nie jest wymagany).

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA TEKSTU

1. Układ strony formatu A4 - identyczny jak niniejsza strona (marginesy: lewy- 3,5 cm, prawy- 2,5 cm,
górny- 2,5 cm, dolny- 2,5cm).
2. Układ tekstu– wg załączonego wzoru
3. Tekst artykułu należy przygotować w edytorze Word 6.0 lub nowszy dla Windows według poniższego:
-

-

krój i rozmiar czcionki –Times New Roman 11 punktów;
wyrównywanie tekstu - do lewego marginesu;
odstęp między wierszami - 1,5;
akapit - wcięcie pierwszego wiersza: 1,0 cm
do wyróżnienia akapitu nie należy używać spacji ani tabulatorów,
nie stosować w tekście następujących czynności edytorskich:
- dzielenia wyrazów ani też opcji dzielenia automatycznego,
- żadnych wyróżnień i podkreśleń (w tekście można ewentualnie użyć czcionek o
zróżnicowanej wielkości),
numery stron - pozycja: dół strony (stopka), wyrównanie: wyśrodkowane,
objętość tekstu - około 10 - 12 stron.

4. Przypisy - na dole strony - numerowane na każdej stronie w kontynuacji.
5. Szerokość rysunku lub tabeli nie powinna przekraczać 12cm. Rysunki i tabele (winny być opisane
numerem i tytułem np.: Rysunek 1. Tytuł - pod rysunkiem; Tabela 1. Tytuł - nad tabelą. Do wykresów
należy dołączyć (o ile to możliwe) dane liczbowe.
6. Na końcu tekstu zamieścić streszczenie artykułu w języku polskim oraz w j. angielskim w następującym
układzie:
Tytuł opracowania
Słowa kluczowe: 5 - 6 słów
Streszczenie - maksymalnie 0,5 strony (w danym języku).

JAN GRZESIAK

W z ó r (zob. wytyczne - ustawienia strony)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI NAUCZYCIELI
– W KONTEKŚCIE PEDAGOGIKI SZKOŁY WYŻSZEJ
EVALUATION AND INNOVATION IN TEACHERS' EDUCATION
- IN THE CONTEXT OF A HIGH SCHOOL PEDAGOGY

Wprowadzenie
Współczesne przemiany społeczno - gospodarcze i cywilizacyjne dokonujące się w
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
doskonalenia nauczycieli2.
O ewaluacji i innowacjach w edukacji nauczycieli decyduje nauczyciel akademicki
Pedagogika szkoły wyższej staje przed koniecznością niesienia pomocy nauczycielom akademickim oraz
studentom, jako przyszłym nauczycielom, w poznawaniu, odkrywaniu, odczuwaniu, rozumieniu i preferowaniu
wartości jako normy etycznej3................................
....................................................................................................................................
Słowa kluczowe: ewaluacja, edukacja nauczycieli, innowacje, zmiana, jakość, analiza wartości
Streszczenie
W artykule autor dokonuje analizy mechanizmów wpływających na podwyższenie skuteczności kształtowania
kompetencji nauczycieli. Zwraca uwagę na uwarunkowania dydaktyki szkoły wyższej kształcącej przyszłych nauczycieli –
zwłaszcza kładzie akcent na kategorię zmiany. Przedstawia koncepcję kształcenia i doskonalenia nauczycieli pod kątem
ich kompetencji w zakresie ewaluacji materiałów dydaktycznych zawartych w wydawnictwach zarówno dla uczniów jak
również dla nauczycieli.

Key words: evaluation, teachers education, innovations, change, quality, value analysis
Summary
In the article the author analysies mechanisms influencing the betterment of shaping teachers' competences. He pays
attention to dydactic of a teachers' higher school conditions - especially category of change. He introduces the concept of
education and betterment of teachers refering to their competences in evalating of dydactic materials included in
publishers for the students and for the teachers.
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Zob. np. K. Denek, J. Gnitecki (red.), Filozofować w kontekście edukacji, Poznań 1991.; K. Denek, O powodzeniu reformy edukacji
zadecydują kwalifikacje nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny” 1998, nr 3-4; K. Duraj-Nowakowa (red.), Akademicka edukacja nauczycieli,
Kraków 1993; J. Grzesiak (red.), Kształceni e pedagogiczne nauczycieli wobec transformacji, Kalisz 2005.
3
K. W. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Oficyna, Szczecin 2006, s. 126 – 129.

