
 

 

Szanowni Państwo! 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na współpracę środowiska akademickiego ze 

środowiskiem szkolnym i przedszkolnym w zakresie wzajemnej wymiany myśli naukowej i 

doświadczenia pedagogicznego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  

w I Międzynarodowej Konferencji Metodyczno-Naukowej  

z cyklu „Nauczyciele-Nauczycielom”, 

która odbędzie się 24 października 2017 roku w  Cieszynie. Chcemy, aby zarówno 

głos nauczycieli akademickich, jak i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkolnych został 

zauważony w dobie kolejnych zmian w polskim systemie edukacyjnym. Proponujemy 

Państwu następujące formy udziału w naszej konferencji: 

- wygłoszenie referatu, 

- przeprowadzenie warsztatu, 

- udział w warsztacie. 

 Szanowni Państwo, tegoroczna, pierwsza konferencja z cyklu „Nauczyciele-

Nauczycielom” nosi tytuł: „Diagnoza pedagogiczna”. Chcemy przede wszystkim zwrócić 

uwagę na problemy pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Proponujemy 

dyskusję w następujących obszarach tematycznych: 

- diagnoza pedagogiczna, 

- praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

- kompetencje nauczycieli, 

- etyka zawodu nauczyciela, 

- interakcyjność w procesie edukacji, 

- trójpodmiotowość edukacji: uczeń-nauczyciel-rodzic,  

- twórczość dziecka w kontekście diagnozy, 



- uwarunkowania procesu edukacji. 

 Sądzimy, że wymiana informacji w zakresie w tych właśnie kwestiach jest ważnym 

przedsięwzięciem. Wyrażamy nadzieję, że stanie się zalążkiem dalszych wspólnych spotkań 

metodycznych i naukowych, organizowanych przez nauczycieli i dla nauczycieli. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia (formularz w 

załączeniu) i wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł –  

nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem „Nauczyciele-Nauczycielom”, 

która obejmuje: publikację w recenzowanej monografii, materiały konferencyjne, a także 

poczęstunek w przerwie obrad i obiad. Koszty dojazdu i noclegów uczestnik pokrywa sam. 

Formularz zgłoszenia oraz opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30.09.2017 r.  

W następnym komunikacie zostanie przedstawiony program konferencji oraz 

szczegółowe informacje dotyczące jej organizacji. 

 Z wyrazami szacunku i zaproszeniem na spotkanie –  

         Urszula Szuścik 
         Beata Oelszlaeger-Kosturek 
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