UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA
w Poznaniu
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU
ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO NAUCZYCIELI

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ1

„EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI NAUCZYCIELI”
Russów, 14 – 16 listopada 2007r.

14 listopada
od 15.00 – przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie (hotel „Noce i Dnie”)
18.00 – kolacja
19.00 – dyskusja przy kawie „Inaczej kształcić nauczycieli – czyli jak ?”

15 listopada
8.30 - śniadanie
9.00 – rejestracja uczestników konferencji
10.00 – uroczyste otwarcie Konferencji
- wystąpienie JM Rektora UAM oraz Dziekana Wydziału
- wystąpienie Prezydenta M. Kalisza
- wystąpienia Gości
- w kręgu 75. urodzin Prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierza Denka
prof. zw. dr hab. Janusz Gnitecki, W 75-lecie urodzin Dostojnego Jubilata
prof. dr hab. Pola Kuleczka, Nauczyciel na trudne czasy
prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek, W kręgu ewaluacji i innowacji w edukacji
nauczycieli
10.40 – 12.15 SESJA NAUKOWA I
Przewodniczący : Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek, Prof. dr hab. Pola Kuleczka,
Prof. dr hab. Jan Grzesiak
prof. dr hab. Danuta Waloszek, Innowacyjność jako kategoria kształcenia nauczycieli
prof. zw. dr hab. Czesław Banach, Nauczyciel naszych oczekiwań i potrzeb od a do Ŝ
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Funkcje teorii w działaniach edukacyjnych nauczyciela i
ucznia – szkic analizy zagadnienia
Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, Etos nauczyciela XXI wieku a stereotypy edukacyjne
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński, Kształtowanie refleksyjności nauczycieli poprzez badania
nad zawodem
prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Działania innowacyjne nauczyciela warunkiem
doskonalenia i rozwoju szkoły
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Prokopiuk, Drogi kształtowania się i rozwoju sensowego
potencjału osobowości współczesnych nauczycieli
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, Osobowościowe walory nauczyciela i ucznia a jakość
kształcenia
prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki, Pedagogika medialna w kształceniu nauczycieli
12.15 – 13.00 przerwa na obiad
13.00 – 16.00 dyskusja na szlaku Russów – Gołuchów – Russów
16.00 – spotkanie w Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie
1

W programie zostały ujęte wszystkie osoby, które nadesłały teksty lub zgłosiły się do wystąpień. Kilka osób zgłosiło
rezygnację z wystąpień plenarnych, aby tym samym więcej czasu moŜna było przeznaczyć na dyskusje. O tym będą
decydować przewodniczący prowadzący obrady poszczególnych sesji.

17.15 – 18..45 SESJA NAUKOWA II
Przewodniczący : Prof. dr hab. Danuta Waloszek, Prof. zw. dr hab. Cz. Banach,
Prof. zw. dr hab. Janusz Gnitecki
prof. dr hab. Anna Karpińska, Mieć serce nie tylko do prymusów, czyli o potrzebie
indywidualizacji procesu kształcenia
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Podmiotowość i indywidualizacja w kształceniu i
wychowaniu
prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski, Indywidualizacja i podmiotowość w kształceniu
nauczycieli
dr Roman Król, Kompetencje moralne nauczyciela akademickiego
prof. dr hab. Krystyna Zatoń, Rola nauczyciela wychowania fizycznego we współczesnym
świecie
Raisa Leonidowna Lewina, O wskaźnikach wartościujących w reformowaniu systemu
edukacji artystycznej w Białorusi
prof. zw.dr hab. Kazimierz śegnałek, Dylematy i kontrowersje wokół kształcenia
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
prof. dr hab. Krystyna śuchelkowska, Polepszanie jakości edukacji wczesnoszkolnej
prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski, Mazatlańskie reminiscencje
dr hab. Andrzej Ćwikliński, Polski system edukacji po reformie?
20.00 – uroczysta kolacja

16 listopada
8.15 – śniadanie
9.00 – 10.30 SESJA NAUKOWA III
Przewodniczący : Prof. dr hab. Anna Karpińska, Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
Prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski
prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek, W stronę szkoły jutra i jej nauczyciela
prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki, Nauczyciel jako lider zmian w edukacji
dr Anna Klim – Klimaszewska, Twórcza aktywność w procesie kształcenia w szkole
wyŜszej
prof. dr hab. Mirosław Śmiałek, mgr Małgorzata Ptak, Wzrastanie nauczyciela w
zawodzie w pedagogicznej mądrości
dr Stanisława Włoch, Fascynujące umysły kreacją dzieciństwa
dr Ewa Szadzińska, Typy wiedzy w procesie kształcenia nauczycieli
prof. dr hab. Jan Maciejewski, Wartości w zawodzie nauczyciela. Kontekst pedagogicznosocjologiczny
dr Danuta HyŜak, Poprawa jakości edukacji szkolnej
dr Tomasz Zimny, Problemy oceniania w edukacji nauczycieli
prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, Kształtowanie kompetencji nauczycieli w polskim
systemie edukacyjnym
prof. dr hab. Józef Sowa, Unowocześnienie koncepcji kształcenia w szkole
prof. dr hab. Wanda Woronowicz, Dydaktyka refleksyjna a poprawa jakości kształcenia
10.30 – 10.50 przerwa na kawę

10.50 – 12.10 SESJA NAUKOWA IV
Przewodniczący : Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki,
Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. dr hab. Jan Grzesiak, Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli – w kontekście
pedagogiki szkoły wyŜszej
dr Lidia Wollman, Stymulowanie innowacyjnych działań nauczycieli poprzez kształcenie
akademickie
dr Leszek Pawelski, Doskonalenie – tak, ale jak?
mgr Marcin Olejniczak, dr Tomasz Olejniczak, ToŜsamość przyszłych nauczycieli w
społeczeństwie ryzyka
dr Józef Nawrocki, Kilka uwag o uŜyteczności wiedzy psychologicznej w kształceniu
kandydatów na nauczycieli
dr Mariusz Jabłoński, Rozwijanie umiejętności wartościowania komunikatów medialnych w
toku studiów nauczycielskich
dr Robert Sarnecki, Kompetencje nauczyciela w diagnozowaniu i zapobieganiu
niepowodzeniom szkolnym
prof. zw. dr hab. DzierŜymir Jankowski, Edukacja kulturalna w szkole w wizji
socjopedagoga i pedagoga kultury
prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Nauczyciel i edukacja wobec problemów rynku pracy
mgr Ewa Czaja, Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna w gimnazjum
mgr Paweł Trzos, Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji
muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli
mgr Anna Szałek, Szkoła jako środowisko wspomagające rozwój zainteresowań muzycznych
ucznia
12.10 – 12.25 przerwa
12.25 – 13.45 sesja naukowa V
Przewodniczący : Prof. dr hab. Krystyna śuchelkowska, Prof. dr hab. Zenon Jasiński,
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
prof. dr hab. Jerzy Potoczny, Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli szkół wyŜszych i
średnich Galicji doby autonomicznej (1868-1918)
dr Marta Szabelska – Roleksa, Dylematy współczesnego ustawodawstwa oświatowego jako czynniki
determinujące efektywność współczesnej edukacji zawodowej nauczycieli
mgr Bogdan Urbanek, Programy i podręczniki – sojusznikiem innowacyjnego
eksperymentowania
dr Mieczysław Arkadiusz Woźniak, Regionalizm w procesie kształcenia nauczycieli
dr Marianna Styczyńska, Nauczyciel a organizowanie kontaktu pomocowego dla
wychowanków
prof. dr hab. Krystyna Zatoń, mgr Anna Kwaśna, Rola wartości w kształceniu
psychomotorycznym
dr Jadwiga Knotowicz, Ewaluacja w kształceniu nauczycieli w zakresie metod
neuurofizjopedagogicznych w klasach integracyjnych

mgr Jolanta Skowrońska, Dostosowanie wymagań edukacyjnych w kontekście
wewnątrzszkolnej ewaluacji osiągnięć uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
prof. dr hab. Jadwiga Uchyła – Zroski, O muzyce i kulturze myśliwskiej jako wartościach
prof. zw. dr hab. Marian Walczak, dr Ewelina Poniedziałek, Podręczniki i kompendia
wiedzy jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela w dziejach edukacji
mgr Hanna Dworzyńska, Kształcenie nauczycieli a rozwijanie wraŜliwości wzrokowej
uczniów w toku kształcenia zintegrowanego

13.45 – 14.00 podsumowanie i zakończenie obrad – Prof. zw. dr hab. K. Denek,
Prof. dr hab. J. Grzesiak
14.00 – obiad
R o z s t a n i a

