UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO – ARTYSTYCZNY
Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli
w Kaliszu
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Koninie
Instytut Pedagogiki

X Wielkopolskie Forum Pedagogiczne
POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I JEJ UWARUNKOWANIA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie zapraszają na X międzynarodową konferencję naukową z cyklu
„Ewaluacja i innowacje w edukacji”, która odbędzie się w dniach 7 - 9 maja 2012 r.
w Kaliszu i w Russowie (program ramowy konferencji w załączeniu).
Patronat honorowy: Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Patronat medialny: Redakcja miesięcznika „Wychowanie Na Co Dzień”.
Cele konferencji:
- wyeksponowanie związków występujących między założonymi a rzeczywistymi efektami
kształcenia w szkole i w uczelni (zwłaszcza w edukacji nauczycieli),
- zaakcentowanie metodologicznych aspektów badań oraz upowszechniania ich wyników dla
poprawy jakości kształcenia i wychowania wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy,
- uwypuklenie prakseopedagogicznych zasad oraz uwarunkowań procedur ewaluacyjnych w
dążeniu do poprawy jakości kształcenia na różnych szczeblach edukacji,
- stworzenie kanwy do wymiany doświadczeń oraz do dialogów z rozszerzonym
uczestnictwem w forum podmiotów współdecydujących o skuteczności procesów
edukacyjnych w szkole i w uczelni.
Moduły tematyczne, wokół których będą toczyć się obrady X Forum:
1. Aksjologiczne i teleologiczne uwarunkowania ewaluacji i jakości ewaluacji kształcenia
i wychowania w edukacji szkolnej i w szkole wyższej;
2. Podstawy programowe i ich formy realizacji na różnych szczeblach edukacji szkolnej;
3. Krajowe ramy kwalifikacji oraz standardy kształcenia nauczycieli i przejawy ich realizacji w
szkole wyższej (w tym w systemie praktyk pedagogicznych);
4. Uwarunkowania kształtowania kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli w aspekcie
jakości procedur w zakresie pomiaru i ewaluacji jakości kształcenia i wychowania;
5. Twórczość oraz ruch nowatorstwa pedagogicznego jako zadanie i wyzwanie wobec
nauczycieli i szkół;
6. Ocenianie wewnątrzszkolne i przedmiotowe wobec rzeczywistych osiągnięć
dydaktycznych uczniów – wyzwania wobec nauczycieli;
7. Testy diagnostyczne oraz egzamin dojrzałości a rzeczywiste efekty nauczania i uczenia się;
8. Wartości dodane w kontekście jakości ewaluacji efektów kształcenia i wychowania na
poszczególnych szczeblach edukacji;
9. Neomedia i technologie komunikacyjne a jakość kształcenia uczniów i studentów;
10. Pomiar i ewaluacja jakości w edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej – w świecie małej
i wielkiej ojczyzny;
11. Konteksty poprawy jakości funkcjonowania doradztwa i doskonalenia zawodowego
nauczycieli w różnych typach szkół - w poszczególnych zakresach przedmiotowych;
12. Poprawa jakości procesów edukacyjnych w kontekście przepisów prawa oświatowego;
13. Poprawa jakości kształcenia wobec tradycji oraz przemian w edukacji europejskiej.
Problematyka obrad i związane z nią recenzowane publikacje obejmują trzy wzajemnie
dopełniające się obszary, a mianowicie:
- I obszar: „Edukacja – oczekiwania a rzeczywistość” (jubileusz Prof. K. Denka),
- II obszar: „Edukacja w obliczu ewaluacji i innowacji” (X jubileusz cyklu konferencji),
- III obszar: „Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania” (wiodący nurt obrad).

Dodatkowe informacje:
Harmonogram prac organizacyjnych związanych z konferencją:
- zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do 20 grudnia 2011 r. (druk zgłoszenia w załączeniu),
- opracowywanie i nadsyłanie tekstów na adres organizatora – do 31 stycznia 2012 r.
- prace redakcyjne i przygotowanie recenzowanej monografii do druku – do 20 marca 2012 r.
- wydanie książki monograficznej – do 20 kwietnia 2012 r.
- rozesłanie do uczestników X Forum imiennych zaproszeń wraz z programem szczegółowym
oraz publikacji książkowych – do 25 kwietnia;
- czynny udział w obradach jubileuszowego X Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego
(ze znajomością opublikowanych tekstów).
Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje pokrycie kosztów wyżywienia, noclegów,
publikacji książkowej oraz imprez towarzyszących.
Komunikaty i szczegółowe informacje bieżące będą zamieszczane na stronie internetowej
WWW.wpa.amu.edu.pl oraz WWW.jangrzesiak.edu.pl
Korespondencję prosimy kierować na adres: e-mail jang@amu.edu.pl
lub Instytut Pedagogiki PWSZ
62-510 Konin
ul. Popiełuszki 4
Z wyrazami szacunku
Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
X Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego
Kalisz, listopad 2011 r.
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PROGRAM RAMOWY
7. maja 2012
do 13.00 – przyjazdy i zakwaterowanie (zajazd „Noce i dnie” w Russowie)
13.30 - obiad
15.00 – zebranie otwarte Zespołu Dydaktyki Ogólnej KNP KBN;
zebranie Komitetu Naukowego X Forum
(na terenie Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie)
17.00 – jubileuszowe dialogi „Edukacja w obliczu ewaluacji i innowacji”
19.00 - kolacja
8 maja 2012 – aula im. Prof. J. Rubińskiego WPA w Kaliszu ul. Nowy Świat 28/30
9.30 – uroczyste otwarcie Konferencji, wystąpienia Gości
10.00 - 11.30 debata naukowa I (jubileuszowa w rocznicę urodzin Prof. K. Denka)
11.30 – 12.00 przerwa na kawę
12.00 – 13.30 debata naukowa II
13.45 – obiad
15.00 – 18.30 dialogi na szlaku (zwiedzanie szkół, zakładów pracy, instytucji)
20.00 – uroczysta kolacja – zajazd „Noce i dnie” w Russowie
9 maja 2012 – Hotel „Noce i dnie” w Russowie
8.15 – śniadanie
9.00 – 10.30 debata naukowa III
10.30 – 10.55 przerwa na kawę
10.55 – 12.30 debata naukowa – IV (lub w sekcjach)
12.30 – 13.00 podsumowanie i zakończenie obrad
13.00 – obiad
R o z s t a n i a

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TEKSTU
(najprościej i bez utrudnień)
1. Format A4
2. Marginesy: lewy- 3,5 cm, pozostałe - 2,5 cm,
3. Edycja tekstu – Word 6.0 lub nowszy bez wyróżnień i podkreśleń
- czcionka –Times New Roman 12 punktów;
- odstępy między wierszami - 1,5;
- wyrównywanie tekstu - do lewego marginesu bez dzielenia i „przepychania” wyrazów do
następnej linii;
- akapity - wcięcie pierwszego wiersza: 1,0 cm (do wyróżnienia akapitu nie używać ani spacji
ani tabulatorów);
- numeracja stron - dół strony (stopka), wyśrodkowane;
- przypisy u dołu strony numerowane na każdej stronie od początku
- objętość tekstu 8 - 12 stron
większa objętość może spowodować wyższą odpłatność na pokrycie zwiększonych kosztów
druku (w takim przypadku wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie z organizatorem).
4. Rysunki, zdjęcia i tabele – ich szerokość rzeczywista w wydruku nie powinna przekraczać 12cm.
Opisane numerem i tytułem
Rysunek 1. Tytuł - pod rysunkiem;
Tabela 1. Tytuł - nad tabelą.
5. Streszczenie artykułu w języku polskim oraz w j. angielskim
(wg zasad podanych w punkcie 3 w układzie:
Tytuł opracowania (j. polski i j. ang.)
Słowa kluczowe: 5 - 6 słów
Streszczenie - maksymalnie jedna strona (w obu językach łącznie).

Wskazówki dodatkowe :
Komitet naukowy sugeruje, aby nadsyłane do publikacji teksty uwzględniały następujące elementy:
Syntetyczna analiza teoretycznych podstaw poruszanej problematyki,
Zwięzła prezentacja własnych założeń metodologicznych
Wyniki badań własnych (ewent. analiza porównawcza z innymi badaniami)
Interpretacje wyników badań empirycznych
Wnioski = propozycje = zadania = dezyderaty ku poprawie jakości edukacji
Dla podkreślenia jubileuszu X Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego wskazane jest odwoływanie się
do dorobku cyklu konferencji „Ewaluacja i innowacje w edukacji”
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w X Wielkopolskim Forum Pedagogicznym
EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI
Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania
Kalisz, 7 - 9 maja 2012 r.
Tytuł, stopień naukowy - Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
Miejsce i adres pracy…………………………………………………………….
Adres dla korespondencji ......................................................................................................
e-mail.................................................................................tel/ fax. ............................................
Tytuł artykułu ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Przewidywana objętość ….. stron.
Główne tezy: Moduł tematyczny (podać nr 1 – 13) ………

Rezerwowane noclegi w hotelu „Noce i dnie” w Russowie (podkreślić)

7/8. V.2012
8/9. V.2012
dodatkowe ewent. noclegi – podać daty: ...........................................................
Deklaruję uiszczenie opłaty konferencyjnej (450zł) najpóźniej do 1 marca 2012 r. na poniższe konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
nr konta: KB SA o/ Konin 67 1500 1461 1214 6002 7586 0000 z dopiskiem: „Ewaluacja”

Dane instytucji, na którą ma być wystawiona faktura VAT za udział w konferencji:
Nazwa instytucji:
Adres
NIP:

Inne uwagi: ..................................................................

...........................................
zgłaszający
Zgłoszenie można wysłać e-mailem na adres jang@amu.edu.pl lub
bądź listownie: Instytut Pedagogiki PWSZ
62-510 Konin
ul. Popiełuszki 4

ins_eduk@konin.edu.pl

