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Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” 

Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ 
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w: 

                                                        III Ogólnopolskiej Konferencji pt. 

 

  STREFA PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH 
 

 

 

 

 

 

która odbędzie się 

 

25 KWIETNIA 2019 W POZNANIU 

pod honorowym patronatem: 
 

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu   

prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej 
 

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej 
 

Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy KNP PAN 

 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
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Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji 

założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług 

edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności 

oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez 

wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed 

wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania 

oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych 

potrzeb grup społecznych i środowiska należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, 

które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.  

 

W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję STREFA 

PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest 

umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących 

społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, 

jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych. 

 

Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami 

inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz 

się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej 

wiedzy w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną 

również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, 

które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe. 

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz 

społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do 

rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania 

autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO / BIERNEGO 

UDZIAŁU W KONFERENCJI ORAZ DOT. STOISKA KONSULTACYJNEGO 

 

Osoby zainteresowane czynnym  udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie 

do dnia 11.04.2019 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.  

 

Osoby zainteresowane biernym udział w konferencji prosimy również o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego do dnia 23.04.2019:  LINK. 

 

Do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zapraszamy także przedstawicieli organizacji 

pozarządowych / instytucji, którzy chcieliby prowadzić stoisko konsultacyjne, pozwalające na 

promowanie prowadzonej działalności: LINK. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach III 

Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie / warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie 

do dnia 18.04.2019 r. formularza zgłoszeniowego / formularzy zgłoszeniowych.  

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch warsztatach. Udział w spotkaniach jest 

bezpłatny. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gBcObmMCgQ9xMFBJU6YDQ88YsQOJSstXBXF1Zb-isYE/edit
https://docs.google.com/forms/d/17gjUYXosSzQnGSnB3HgXz6GybdibmOi-r_VddhSuXX8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dIyhT0V16AawmW5gndMu_2epDgaLL80QqXip-QArlbs/edit
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9. Warsztat: Autyzm relacyjnie, czyli o projektach badawczo-aplikacyjnych dedykowanych 

osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom i specjalistom, prowadząca: dr Paulina Gołaska, 

godz. 16:30 - 18:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

10. Warsztat: PROJEKTOR - mój pierwszy projekt edukacyjny, prowadząca: mgr Agnieszka 

Banaszak, godz. 16:30 - 18:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

11. Warsztat: Odrzuć niemoc, wybierz moc! - wsparcie i aktywizacja osób z problemami 

zdrowotnymi, prowadząca: mgr Natalia Ulaniecka, godz. 16:30 - 18:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

12. Warsztat: Od pomysłu do projektu, prowadząca: mgr Agnieszka Szczepanik,  

godz. 16:30 - 18:00 

 Formularz zgłoszeniowy: LINK  

 

Więcej informacji na temat warsztatów na stronie: www.strefaprojektow.amu.edu.pl. 

 

 CZASOPISMO „SOCJALIZACJA – EDUKACJA – TRANSGRANICZNOŚĆ” 

 

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się pierwszy numer interdyscyplinarnego czasopisma 

naukowego „SOCJALIZACJA - EDUKACJA - TRANSGRANICZNOŚĆ”, które powstało 

w wyniku inicjatywy organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH. Zapraszamy do lektury periodyku poświęconego 

analizie różnorodnych przemian i zjawisk mających miejsce we współczesnej rzeczywistości. 

Ponadto zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do nadsyłania tekstów do kolejnych 

numerów czasopisma. Do publikowania zachęcamy zarówno studentów, pracowników 

naukowych, a także przedstawicieli i pracowników organizacji pozarządowych oraz instytucji 

edukacyjnych i społecznych. Wszystkie szczegółowe informacje na temat periodyku są dostępne 

na stronie: www.set.amu.edu.pl. 

https://docs.google.com/forms/d/1QR8Plhd73pPnahdLbcMU7z_iUAYnL0Rfg_1CxaGD8u8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kMRf8UnSYEZ533QmD76bpWGCyqr_pYWr0loNK1bmAHE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Cis_3evpqH1gVk6QMDpY-NHzqOztRirzFQTYQ3v1F40/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kGZ_cyAb6o7m-zxeyYgaayeeaoQY44NMLFMAsD4RMAM/edit
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HARMONOGRAM SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH 

1.  Warsztat: Budowanie relacji interpersonalnych w zespole projektowym, prowadząca: 

dr Grażyna Teusz, godz. 17:00 - 19:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

2.  Warsztat: Efektywna praca w grupie - jak tego dokonać?, prowadząca: mgr Paulina Mencel, 

godz. 16:00 - 17:30 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

3.  Warsztat: Rola design thinking w zarządzaniu projektem, prowadząca: dr Monika Christoph, 

godz. 16:00 - 18:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

4.  Warsztat: Stwórz własny projekt, prowadząca: lic. Marta Wawrzyniak, godz. 13:30 - 15:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

5.  Warsztat: Spotkania klasowe rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne jako 

integralna część programu edukacyjnego szkoły, prowadzące: dr Aleksandra Dopierała, mgr 

Amelia Molska, mgr Aleksandra Salwa, godz. 16:00 - 18:00 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

6. Warsztat: Partycypacja społeczna jako źródło rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej na 

przykładzie Osiedla Główna w Poznaniu, prowadząca: mgr Agnieszka Liberacka, godz. 

16:00 - 17:30 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

7. Warsztat: Jak przekuć swoją pasję na lokalny projekt dla społeczności lokalnej - czyli o 

Europejskim Korpusie Solidarności, prowadzący: mgr Sara Valverde, mgr Alvaro Ingles 

i mgr Urszula Kisiel-Grzanka, godz. 9:45 - 11:15 

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

8. Warsztat: Explore the world and gain new skills! Start your volunteering journey with 

International Volunteering under Erasmus +, prowadzący: mgr Sara Valverde, mgr Alvaro 

Ingles, mgr Urszula Kisiel-Grzanka, godz. 11:30 - 13:00  

Formularz zgłoszeniowy: LINK  

https://docs.google.com/forms/d/1bSkrVAfaxAv8rllZVXdNbmZwol5Pch9m00g0xkQ2h4Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OI7Mg-0lzLw93a7LEje7InFMkASMwEOPpveJ0Tn-Seg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fS0fgmtA8lB6DfQWEgbG7X0gcNf-dwunZXVdiof681Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v-Xt2GlyHHkkivQN3pHoiFbewcxaw7xMzQVrSIbuueY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xse3TWMG24tC6HUjadL3uLTTLBYP1Ng2r9F71Ad71BM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_UecUkk5rhhDvLg7gXTeW6tKUalkK7QmXpSc3ZRue84/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cI-83CQjrTJVg-mUwR2XMlePCqdEWhKfFjcC9u6Kfj4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TUGZ7_W4TPcByXW4ym945S5Ub60MYhxLyA-DZ9MxokU/edit


Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 663 573 824 

strefaprojektow@amu.edu.pl 

www.strefaprojektow.amu.edu.pl 

 

MIEJSCE KONFERENCJI  

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D  

60-568 Poznań 

 

KONTAKT 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:  

 

dr Bożena Kanclerz 

tel. 607036289 

dr Lucyna Myszka-Strychalska 

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl 

 

                  Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Komitet Programowy oraz 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

 


