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Drodzy Państwo,
Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Innowacje w
dydaktyce akademickiej: dobre praktyki i wyzwania, która odbędzie się w dniach 07-08
kwietnia 2016 r. w Częstochowie.
Przy obecnym umasowieniu edukacji akademickiej coraz częściej pojawiają się głosy, domagające
się większej aktywizacji studentów na poziomie intelektualnym oraz konieczności kształcenia ich
kompetencji społecznych i interkulturowych. Jest to tym ważniejsze, że dydaktyka reagująca na
zmiany technologiczne, społeczne i kulturowe oraz przygotowująca do nich studenta, to element
decydujący o atrakcyjności oferty dydaktycznej każdej uczelni. Serdecznie zapraszamy do udziału
proponując następujące obszary dyskusji:
 zastosowanie nowych technologii w kształceniu akademickim,
 kształcenie myślenia krytycznego,
 rozwijanie kompetencji interkulturowych,
 metody zadaniowe oraz metody projektów,
 autonomia,
 kształcenie kompetencji społecznych,
 standardy i jakości kształcenia,
 aktywizacja studenta,
 kształcenie językowe na lektoratach,
 programy nauczania,
 profil współczesnego studenta,
 pedagogiczne implikacje.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie konferencji www.innowacjewdydaktyce.weebly.com oraz o przesłanie
abstraktu w jęz. polskim na adres konferencji do 29.02.2016 r. na adres:
innowacje2016@gmail.com.
Osoby zainteresowane publikacją w punktowanym czasopiśmie „Pedagogika” proszone są o
przesłanie gotowych artykułów do 30 kwietnia 2016r. na adres innowacje2016@gmail.com.
Wszystkie szczegóły związane z uczestnictwem w konferencji i recenzowaną naukowo publikacją
pokonferencyjną
znajdują
się
na
stronie
internetowej
konferencji:
www.innowacjewdydaktyce.weebly.com.

Zgłoszenia i rejestracja:
Wcześniejsza opłata konferencyjna (do 31 stycznia 2016 r.): 250 zł plus 60 zł bankiet.
Opłata konferencyjna po 31 stycznia 2016 r. – 350 zł + 60 zł bankiet.
Dla pracowników AJD i doktorantów opłata stała: 200 zł plus 60 zł bankiet.
Opłaty należy kierować na konto o numerze: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378.
Dopisek na przelewie: IFO Innowacje.
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie obrad oraz
druk publikacji w czasopiśmie punktowanym.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie konferencji:
www.innowacjewdydaktyce.weebly.com.
Do zobaczenia w Częstochowie!
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