Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele”
Kraków, 23 – 26 marca 2013

Informacje organizacyjne
Program konferencji
Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w zestawie otrzymanych materiałów konferencyjnych oraz
dostępny jest na stronie internetowej www.npseo.pl (w zakładce „Konferencje”). Przypominamy, że
w przypadku sesji równoległych (podzielonych na cztery bloki), są Państwo przydzieleni do jednej sesji
z każdego bloku (na tej podstawie przygotowaliśmy listy obecności). Informacja o wybranych przez Państwa
sesjach widnieje na identyfikatorach. Na identyfikatorach umieściliśmy również informację o grupie, z którą
spotkacie się Państwo trzy razy podczas konferencji tj. w:


Sobotę, 23 marca w godzinach 18:00 - 19:00



Niedzielę, 24 marca w godzinach 18:00 - 19:00 (podczas kolacji)



Wtorek, 26 marca w godzinach 09:00 - 10:00

Grupy będą spotykały się przy okrągłych stolikach, oznaczonych numerem grupy (na parterze w hotelu).

Sesje fakultatywne
Podczas konferencji istnieje możliwość udziału w sesjach fakultatywnych:
Sobota, 23.03.2013
14:00 – 15:30 Wymagania państwa wobec szkół i placówek priorytetami pracy nauczyciela – Laura Piotrowska
(sala Piano), Jarosław Durszewicz (sala G) , Dorota Kulesza i Piotr Tałan (sala H) , Indira Lachowicz (sala A).
Niedziela, 24.03.2013
08:00 – 08:45 Platforma internetowa SEO – Paweł Simka (sala A)
08:00 – 08:45 Ewaluacja a wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu "System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – Marianna
Hajdukiewicz (sala B)
Poniedziałek, 25.03.2013
08:00 – 08:45 Co widać w danych? – dr Joanna Kołodziejczyk, dr Bartłomiej Walczak, Tomasz Kasprzak (sala A)
08:00 – 08:45 Ewaluacja a wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu "System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” - Marianna
Hajdukiewicz (sala B)

Wtorek, 26.03.2013
08:00 – 08:45 100 pytań do koordynatora projektu – dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz (sala Plenarna)

Osoby zainteresowane udziałem w ww. sesjach proszone są o wcześniejszą rejestrację na miejscu w biurze
konferencji (prosimy o zapisanie się na właściwą listę).

Dodatkowo w niedzielę (24 marca) i w poniedziałek (25 marca) w godzinach 20:00-21:30 odbędą się projekcje
sesji nagranych w danym dniu. Decyzję o wyborze sesji, które będą wyświetlone uzależnimy od Państwa
potrzeb. W każdym dniu będziecie Państwo mogli głosować na sesje, które chcielibyście Państwo zobaczyć,
poprzez wrzucenie kartki z tytułem sesji do szklanej kuli umieszczonej w biurze konferencji (biuro znajduje się
na parterze przy wejściu głównym do hotelu). Głosy można oddawać do godziny 17:15 (danego dnia).
Informacje na temat tego, które sesje uzyskały największą liczbę głosów oraz miejsca projekcji nagranych sesji
zostaną podane na zakończenie panelu dyskusyjnego (w danym dniu).

Informacje dodatkowe
 Prezentacje i artykuły z zajęć znajdziecie Państwo pod linkiem:
www.npseo.pl/action/subsite/konferencja2013
 W czasie przerw będziecie mieli Państwo możliwość wypowiadania się na forum internetowym
projektu, na temat sesji, w których brali Państwo udział – Moje wrażenia z sesji.
Adres forum: www.forum.npseo.pl

Login: seo

Hasło: seo123

Komputery z dostępem do forum znajdują się na parterze w hotelu.
 Na piętrze konferencyjnym (przy sali plenarnej) wywieszone są plakaty, na których możecie Państwo
zapisywać refleksje na temat wymagań państwa wobec szkół i placówek.
 Zachęcamy do notowania swoich refleksji i przemyśleń w „Dzienniku podróży” załączonym
do materiałów konferencyjnych.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do biura konferencji, które znajduje się na parterze
przy wejściu głównym do hotelu.

Życzymy udanej konferencji
Organizatorzy

