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Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenie
Dobra Edukacja i Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych, serdecznie zapraszają nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów,
naukowców, działaczy społecznych i wszystkie inne osoby zainteresowane szkołami
przyszłości do udziału w II Konferencji „Techniki Dobrej Edukacji”, która odbędzie się
w dniach 19-21 sierpnia br. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego.
Rozwiązania najbardziej odpowiednie dla szkoły przyszłości są obecnie poszukiwane w wielu
krajach na świecie. W Polsce też istnieje przestrzeń dla entuzjastów dobrej edukacji, którzy
chcą tworzyć i upowszechniać przyszłościowe i innowacyjne rozwiązania edukacyjne.
Tegoroczna konferencja „Techniki dobrej Edukacji” realizowana jest pod hasłem
„Personalizacja – wyzwania i narzędzia”, a jej celem jest rozwijanie innowacyjnej koncepcji
edukacyjnej, a także zapoznanie uczestników z szeregiem rozwiązań technologicznych
umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji.
Zostanie poddane dyskusji, jakiego rodzaju elektroniczne materiały edukacyjne i rozwiązania
technologiczne mogą być najbardziej przydatne w procesie edukacji spersonalizowanej i w jaki
sposób - między innymi wraz z rozwojem technologii - może zmieniać się organizacja pracy
szkół.
Jeśli chcą Państwo współtworzyć sposób organizacji pracy szkoły przyszłości lub mają
Państwo ofertę, która może istotnie pomóc w zmianie sposobu organizacji edukacji, to
konferencja „Techniki dobrej Edukacji” jest kierowana właśnie do Was.
Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa plan II Konferencji „Techniki Dobrej
Edukacji” są dostępne na stronie www.technikidobrejedukacji.blogspot.com.
Relacja z I Konferencji Techniki Dobrej Edukacji:
http://katarzynahall.natemat.pl/115149,inaczej-nauka-z-pasja

Stowarzyszenie Dobra Edukacja tworzy i rozwija sieć szkół przyszłości – Akademie Dobrej Edukacji.
Jaka powinna być dobra edukacja? Dostosowana do potrzeb, możliwości, odkrywająca talenty,
rozbudzająca zamiłowania, podsycająca kreatywność, dająca wewnętrzną motywację, wychowująca do
odpowiedzialnego korzystania z wolności, ucząca współpracy, biorąca pod uwagę indywidualne
różnice. Akademie Dobrej Edukacji uczą inaczej niż w tradycyjnie zorganizowanych szkołach, prowadzą
edukację w imieniu i z upoważnienia rodziców, którzy formalnie wnioskują o nauczanie domowe.
Uczniowie wspólnie z nauczycielami oraz psychologami planują pracę, określają cele, dostosowują
program. Mają dużo większy wpływ na proces uczenia się, dużo więcej wolności i samodzielności.

Więcej informacji: www.dobraedukacja.edu.pl

