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Edukacja w kosmosie informacji
Poznań 23–24 III 2017 r.
Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Zdajemy sobie wszyscy sprawę jak ważną
rolę w edukacji odgrywa technologia informacyjno - komunikacyjna. Bez niej nie wyobrażamy już
sobie jakiegokolwiek procesu. Ma ona ogromny wpływ na przebieg zarządzania, edukacji, ale także
procesy wychowawcze. W tych procesach ważne jest przewidywanie kierunków zmian, aby wyjść
naprzeciw zmieniającym się potrzebom dzisiejszych uczniów i instytucji.
Podczas Kongresu zaproszeni goście poruszą zagadnienia dotyczące zmian, jakie wnosi do
edukacji rozwój nowych technologii, w tym problem bezpiecznego poruszania się w sieci
i efektywnego zarządzania informacją. Zaplanowano wiele ciekawych wykładów, których tematy
intrygują i prowokują, stawiają ważkie pytania, nasuwające się w pracy dydaktyczno-wychowawczej
z reprezentantami „pokolenia netu”, „generacji ekranów”. Polecamy uwadze Państwa tematy:
Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka; Edukacja w epoce Internetu; Jak
korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy.
W czasie Kongresu odbędzie się pięć paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział pracownicy
naukowi, dyrektorzy, samorządowcy, oraz przedstawiciele firm związanych z technologią
informacyjną.
Przesłanie Kongresu kierujemy do wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania
edukacyjne − począwszy od pracowników szczebla samorządowego, poprzez kadrę zarządzającą
szkołą, aż po nauczycieli wychowawców, pracujących z dziećmi i młodzieżą, także z podopiecznymi
z niepełnosprawnościami.
Kongres odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-24 marca 2017 roku na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 15. Dzięki temu, że równolegle będą miały
miejsce Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC, uczestnicy zyskają możliwość
nawiązania kontaktów z firmami oferującymi wyposażenie dla szkół.
Współorganizatorzy Kongresu: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Patronat nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Wielkopolski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa (NASK), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli.
Szczegóły
dotyczące
programu,
opłaty
kongresowej
i
inne
na
stronie
www.kongres.odnpoznan.pl
Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.

Ewa Superczyńska
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
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Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC
„Edukacja w kosmosie informacji”
23.03.2017 (czwartek)
Czas
Wydarzenie
10.00 – 11.00 Rejestracja, kawa powitalna
11.00 – 11.20 Otwarcie kongresu
11.20 – 12.30 Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka –
2prof. dr hab. Wojciech Cellary
12.30 – 13.30 Edukacja w epoce Internetu – p2rof. dr hab.Janusz Morbitzer
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 15.30 Rozproszony autorytet nauczyciela czyli o memetycznym obrazie szkoły
dr Marek Kaczmarzyk
15.30- 16.00 Nastolatki w Internecie – rekomendacje NASK dla rodziców i nauczycieli –
2prof. dr hab. Maciej Tanaś
16.00-16.30 Kawa
16.30 – 18.00 Panele:
1. Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji jako kluczowy czynnik sukcesu zarządzania
informacją w samorządzie, szkole/placówce i pracy dydaktycznej nauczyciela – ODN
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
2. Zarządzanie informacją w pracy dyrektora - CDN w Lesznie
3. Zarządzanie informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym – CDN w Koninie
4. Zarządzanie informacją w pracy organu prowadzącego – ODN w Kaliszu
5. Zarządzanie informacją w pracy nauczyciela – CDN w Pile
18.00

Kolacja

24.03.2017 (piątek)
Czas
Wydarzenie
9.00 - 10.00 Kawa powitalna
10.00 - 11.00 Jak korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy?
prof. Jacek Pyżalski
11.00 - 12.00 Rzeczywistość globalnej zmiany a edukacja - w stronę prorozwojowości, proaktywności
i technicyzacji. prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dr Michał Klichowski UAM w
Poznaniu
12.00 - 12.30 Kawa
12.30 - 13.00 Otwarcie Targów Edukacyjnych. Prezentacja stanowiska Kongresu
13.00 - 14.00 Działania i plany Ministerstwa na rzecz rozwoju cyfrowej edukacji - przedstawiciel
Ministerstwa Cyfryzacji
14.00

Obiad

