ZAŁOŻENIA OGÓLNE SEMINARIÓW NAUKOWYCH
„EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI”
2013_2014
Nowy rok akademicki, nowy cykl spotkań i nowe formy funkcjonowania seminarium – to nowe
zadania, ale także szanse na sukcesy naukowe każdego uczestnika z osobna i seminarium w ogóle.
W roku 2013/2014 wprowadzamy kilka nowych reguł organizacyjnych naszego seminarium, które
zostały ustanowione w trybie dialogów i autoewaluacji z udziałem nas wszystkich oraz wielu osób spoza
seminarium będących w ścisłej współpracy naukowej.
Oto niektóre z założeń na rok 2013/2014:
1) termin seminariów – w piątki co miesięcznie w godz. 14.30 -17.00. wg ustalonego odrębnego
harmonogramu,
2) seminarium ma charakter otwarty i bezpłatny,
3) uczestnikami są współpracownicy ZKPN, nauczyciele akademiccy z Wydziału (WPA w Kaliszu
oraz PWSZ w Koninie), nauczyciele akademiccy innych Uczelni, nauczyciele przedszkoli oraz
szkół różnych typów bez ograniczenia terytorialnego, a także studenci zaangażowani w
działalności kół naukowych,
4) przedmiotem spotkań podczas seminariów będą opracowania naukowe w wykonaniu stałych
uczestników seminarium oraz osób zaproszonych, a także dyskursy naukowe wykraczające
poza tę tematykę (jesteśmy jednak zmuszeni do ograniczania czasu seminaryjnego na
ogólnikowe dyskusje nie poparte własnymi badaniami),
5) tradycyjnym zwyczajem akademickim powinniśmy respektować zasadę, że pracownicy
danego zakładu afiliujący swoją uczelnię podczas konferencji w innych ośrodkach
(wydawnictwach) winni tezy swego osiągnięcia (opracowania) naukowego zaprezentować
najpierw podczas seminariów (czy zebrań naukowych swego zakładu – instytutu - katedry),
6) problematyka (bądź konceptualizacja) indywidualnych prac naukowo-badawczych przed
zaprezentowaniem na seminarium winna być wcześniej przedmiotem konsultacji z
kierownikiem seminarium (zakładu) bądź ze wskazaną przez niego osobą,
7) materiały powstałe w ramach Seminarium będą publikowane w formie recenzowanych i
punktowanych monografii zbiorowych (nie rzadziej niż co dwa lata).
Mam nadzieję, że powyższe reguły nie będą utrudniać, a wręcz odwrotnie – spowodują celowo
zorganizowaną prace badawczo-naukowe równolegle z pracą dydaktyczną czy organizacyjną w miejscu
zatrudnienia.
Proszę pamiętać również o XII Wielkopolskim Forum Pedagogicznym – pozostało jeszcze kilka
miesięcy, a termin nadsyłania tekstów upływa z końcem stycznia 2014 roku (przy czym trzeba jeszcze
przewidzieć czas niezbędny na przeprowadzenie i opracowanie badań własnych).
Będę szczególnie wdzięczny tym Paniom i Panom, którzy jak najszybciej nadeślą zgłoszenia i tym
samym będą kontynuować lub nawiążą ścisłą i systematyczną działalność naukową ku poprawie stanu
edukacji w szkołach i w uczelniach o zasięgu lokalnym czy krajowym.
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