Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Zespół Badań Pedagogiczno – Psychologicznych
zaprasza na

FESTIWAL EDUKACJI TERAPII I KULTURY
W ramach Festiwalu organizowana jest

VII KONFERENCJA NAUKOWO – METODYCZNA
w cyklu
PROFESJONALNE PRAKTYKI – PROFESJONALNI NAUCZYCIELE”

„WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE
W TOKU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA”
Konferencja odbędzie się 28. MARCA 2017 r. o godz. 10.00
w sali im. Profesora Andrzeja Niekrasza (przy ul. Popiełuszki 4)

Patronat Honorowy: JM Rektor PWSZ w Koninie - Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
Cele konferencji:
wyeksponowanie różnic między naukowym a potocznym traktowaniem wartości i wynikających z nich
dezyderatów prakseopedagogicznych dla edukacji i nauk o niej,
uwypuklenie uwarunkowań określania i realizacji procedur ewaluacyjnych z uwzględnianiem narzędzi
pomiaru dydaktycznego ujmujących normy wartościowania wobec wiedzy, sprawności praktycznych oraz
zachowań (jako kompetencji ucznia oraz studenta),
- prowadzenie dyskursów uwzględniających rangi wartości i wartościowania w wymiarze kultury języka oraz
wartości człowieka w procesach edukacyjnych, w tym w edukacji nauczycieli,
stworzenie kanwy sprzyjającej wymianie oraz upowszechnianiu poglądów oraz doświadczeń między
uczestnikami procesów edukacyjnych, a także podmiotów współdziałających w zakresie wartości i wartościowania
w edukacji dzieci i ich nauczycieli na co dzień.
Węzłowe moduły tematyczne, wokół których będą toczyć się obrady:
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania jakości praktyki pedagogicznej w kontekście wartości i wartościowania po
stronie wszystkich grup uczestników procesów edukacyjnych
Diagnostyka psychopedagogiczna ucznia (indywidualnie i w grupie) wobec jego świata wartości i edukacji ku
wartościom – w tym ocenianie uczniów we współdziałaniu z jego środowiskiem rodzinnym
Obserwacje zajęć edukacyjnych i wymiana doświadczeń jako kanwa dostrzegania tkwiących w nich wartości – w
kontekście rzeczywistych efektów edukacyjnych po stronie ucznia i po stronie studenta
Kształtowanie postaw obywatelskich w przestrzeni małej Ojczyzny dziecka – z uwzględnieniem krajoznawstwa i
pedagogiki czasu wolnego
Wzbogacanie kompetencji dzieci i ich nauczycieli w zakresie wartościowania doświadczeń w kontaktach z otaczającą i
zmieniającą się rzeczywistością
Wykorzystywanie literatury oraz materiałów edukacyjnych (w tym neomediów) przez studentów dla poprawy
skuteczności praktyki pedagogicznej w aspekcie wartości i wartościowania
Projektowanie i wartościowanie w procesach edukacji dzieci jako element kompetencji kształtowanych w toku
praktyki pedagogicznej studenta (w integracji z kształceniem w uczelni)
Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne jako przestrzenie przeżywania w świecie wartości tworzonym w toku
praktyki zawodowej studenta – z uwzględnieniem
Samokontrola, autokorekta i samoocena studenta-praktykanta w kontekście celów edukacji pojmowanej jako skarb
Mentoring, doradztwo i wspieranie praktykanta (przyszłego nauczyciela) – wobec świata wartości i wartościowania w
edukacji dzieci i ich nauczycieli
Współdziałanie nauczycieli, studentów, doradców metodycznych oraz nauczycieli akademickich w kształtowaniu
kompetencji społecznych przyszłych nauczycieli – ku wartościom w codzienności edukacyjnej
Wytwory ucznia i dokumentacja praktyki pedagogicznej jako wartość w kontekście standardów kształcenia
nauczycieli
Problematyka wartości i wartościowania w edukacji dzieci i ich nauczycieli jako przedmiot badań jakościowych z
uwzględnieniem aktywności badawczej studenta oraz tzw. weryfikacji efektów kształcenia
Inne konteksty wartości i wartościowania w edukacji i w edukacji nauczycieli

Konferencja jest adresowana do nauczycieli akademickich, nauczycieli-praktyków - zwłaszcza opiekunów
praktyki zawodowej (z różnych typów szkół – placówek), studentów kierunków tzw. studiów nauczycielskich, a
także do doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz do przedstawicieli samorządów
lokalnych. Na forum konferencji przewidziane są wystąpienia (ok. 5 – 10 minut) oraz prezentacje w formie
warsztatów metodycznych. Czynni i zgłoszeni w terminie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające
uczestnictwo w konferencji.
Dodatkowe informacje:
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Teksty wystąpień zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii.
W obliczu jedności kształcenia praktycznego i teoretycznego, a co jest szczególnie istotne i ważne w
przygotowywaniu do pracy w zawodzie nauczyciela, zakłada się, że w publikacji tej obok tekstów autorstwa
pracowników naukowych, znajdą się także wartościowe opracowania nauczycieli oraz studentów. Zapraszamy więc
szerokie grono nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami w okresie praktyki pedagogicznej w toku studiów, a
także studentów do pomnażania dorobku teoretyczno-metodycznego na rzecz poprawy jakości edukacji.
Struktura i układ pracy są uwarunkowane założeniami metodologicznymi i metodycznymi dotyczącymi obranej
problematyki związanej z programem realizacji praktyki zawodowej zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli –
ze szczególnym uwypukleniem problematyki wartości i wartościowania w procesach edukacyjnych.
W strukturze proponowanej pozycji wydawniczej przewiduje się następujące sekwencje:
Część 1. Wartości i wartościowanie w teorii i praktyce edukacyjnej
Część 2. Nauczyciele wobec wartości i wartościowania w procesach edukacyjnych na co dzień
Część 3. Studenci wobec praktyki zawodowej w kontekście wartości i wartościowania w edukacji (dzieci)
Część 4. Z praktyki edukacyjnej w szkole i w uczelni – doniesienia, recenzje i komunikaty
Harmonogram prac organizacyjnych związanych z konferencją:
- zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do 30. stycznia 2017 r. (druk w załączeniu – na Festiwal ),
- opracowywanie i nadsyłanie tekstów (oraz opracowań do prezentacji podczas konferencji) – do 20. lutego,
- upowszechnienie programu szczegółowego konferencji – 15. marca 2017 r.
- wydanie i rozpowszechnienie monografii.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 632497160 (mgr Iwona Powaga), a także na stronie internętowej Uczelni www.pwsz.konin.edu.pl
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres e-mail: jang@amu.edu.pl
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