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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zaprasza na III Konferencję teoretyczno - metodyczną

Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele
"O POPRAWĘ JAKOŚCI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH"
Konferencja odbędzie się 14. listopada 2012 r. o godz. 12:00
w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym (przy ul. Popiełuszki 4)
Cele konferencji obejmują między innymi:
- określenie i wyeksponowanie związków występujących między kształceniem teoretycznym a kształceniem praktycznym
kandydatów do zawodu nauczyciela w kontekście poprawy jakości praktyk pedagogicznych,
- podkreślenie znaczenia podstaw metodologicznych oraz procedur ewaluacyjnych w dążeniu do poprawy jakości praktyki
pedagogicznej w kontekście podstaw programowych oraz standardów kształcenia nauczycieli,
- upowszechnienie wyników badań empirycznych– ku poprawie jakości praktyk pedagogicznych,
- stworzenie forum do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz poglądów między podmiotami jako uczestnikami procesów
edukacyjnych w szkole i w uczelni z uwzględnieniem wielopłaszczyznowych dialogów wśród nauczycieli, nauczycieli akademickich
oraz studentów.

Uczestnicy:
Udział w konferencji jest bezpłatny. W konferencji mogą wziąć udział przede wszystkim nauczyciele - opiekunowie praktyk
(różnych typów szkół – placówek), studenci zainteresowani problematyką praktyk pedagogicznych w toku studiów
nauczycielskich, nauczyciele akademiccy, a także pracownicy nadzoru pedagogicznego, doradcy, pracownicy i działacze
samorządów lokalnych. Na forum konferencji przewidziane są wystąpienia (ok. 5 – 7 minut) oraz prezentacje w formie
warsztatów z udziałem wszystkich grup podmiotów biorących udział w obradach. Czynni i zgłoszeni w terminie uczestnicy
otrzymają certyfikaty stwierdzające udział w konferencji.

Moduły tematyczne, wokół których będą toczyć się obrady (przykładowe):
Rozpatrywanie wielorakich aspektów poprawy jakości praktyk pedagogicznych - zwłaszcza na kierunkach studiów: filologia
angielska, filologia niemiecka i pedagogika (z punktu widzenia nauczycieli, studentów, doradców metodycznych itp.)
Uwarunkowania poprawy jakości kształcenia i wychowania (teoretyczne i praktyczne)
Diagnoza ucznia i diagnoza zespołu uczniowskiego u podstaw skutecznej edukacji
Wyznaczniki dobrego przygotowania praktykanta do zajęć edukacyjnych w klasie (grupie uczniów)
Obserwacje i hospitacje zajęć edukacyjnych jako forma procedury poprawy jakości edukacji
Praktykant jako przyszły nauczyciel kraju ojczystego
Gromadzenie i jakościowe wykorzystywanie literatury oraz materiałów edukacyjnych przez studentów – praktykantów
Dokumentacja praktyki pedagogicznej wobec procedur ewaluacji poprawy jakości praktyki pedagogicznej
Zajęcia lekcyjne a zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne jako przedmiot ewaluacji ku poprawie jakości praktyki zawodowej
Mentoring, doradztwo i wspieranie jako mechanizmy poprawy jakości praktyk pedagogicznych
Ewaluacja i nowatorstwo (projektowanie edukacyjne) w dążeniu ku poprawie jakości praktyki pedagogicznej
Programy terapeutyczne i ich skuteczność w kontekście poprawy skuteczności edukacyjnych oddziaływań wobec podmiotu
Ośrodki metodyczne i uczelnia wobec jakości praktyk pedagogicznych w szkole (przedszkolu)
Współdziałanie nauczycieli, studentów oraz nauczycieli akademickich w ewaluacji i poprawie jakości praktyk pedagogicznych
Przejawy poprawy jakości edukacji - prezentacje w działaniu, pokazy i warsztaty z udziałem studentów, uczniów, a także
nauczycieli

Dodatkowe informacje:
Teksty wystąpień zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii. Koszty wydania publikacji zostaną poniesione
ze środków EFS Kapitał Ludzki w ramach projektu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”.
Harmonogram prac organizacyjnych związanych z konferencją:
- zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do 25. października (druk w załączeniu),
- opracowywanie i nadsyłanie tekstów (oraz opracowań do prezentacji podczas konferencji) – do 12. listopada,
- wydanie i rozpowszechnienie książki pokonferencyjnej – do 30. grudnia 2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 2497160 (mgr Iwona Powaga), a także stronie internetowej Uczelni
http://www.pwsz.konin.edu.pl/pl/478/474/ogloszenia lub www.pwsz.konin.edu.pl
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres e-mail: jang@amu.edu.pl
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Konin, październik 2012 r.
/ - / prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak
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