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Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych 

UMCS 
 

ma zaszczyt zaprosić  

na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową 

 

 

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. 

Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia 

humanistycznego 
 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku w Lublinie 

 
Organizatorzy mają nadzieję, że planowanewydarzenie stanie się okazją do ważnych 

dyskusji interdyscyplinarnych w obszarze refleksji nad systemem oceniania w kształceniu 

humanistycznym. 

 

Proponowane przez nas kręgi tematyczne dotyczą następujących problemów: 

 ocenianie w dyskursie naukowym i w badaniach interdyscyplinarnych,  

 istota, cele, aspekty, konteksty, systemy/modele, narzędzia, funkcje sprawdzania 

i oceniania osiągnięć w edukacji, 

 innowacje w ocenianiu,  

 wpływ oceniania na proces kształcenia i jego uczestników, 

 sztuka wartościowania i oceniania w kształceniu nauczycieli, 

 emocje w procesie oceniania, 

 wyznaczniki i konsekwencje „dobrego” i „wadliwego” oceniania,       

 trudności w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych,  
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 ocenianie w teorii i praktyce edukacyjnej, 

 ukryty program oceniania, 

 wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne systemy oceniania – formuła, zasady, 

funkcjonalność itd.,  

 stare i nowe formuły egzaminowania na wszystkich etapach kształcenia – refleksja nad 

efektywnością i trafnością rozwiązań, 

 wpływ oceniania na samorozwój ucznia, 

 ocenianie wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz innych form aktywności, 

 samoocena w teorii i praktyce dydaktycznej,   

 ocenianie w szkole wyższej. 

 

Zależy nam, aby w dyskusję nad tymi problemami włączyli się reprezentujący różnorodne 

obszary badawcze dydaktycy, glottodydaktycy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele.  

Koszt konferencji wynosi 400 zł i obejmuje wyżywienie oraz druk monografii. Organizatorzy 

nie zapewniają noclegów. Po nadesłaniu zgłoszeń prześlemy nasze propozycje zakwaterowania 

w dogodnie usytuowanych hotelach. 

 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28 lutego 2018 r. pocztą 

elektroniczną na adres: konferencja_ocenianie@wp.pl 

 

Zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na ciekawe 

i owocne obrady. 

Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.  

 

 

 Z  wyrazami szacunku, 

Sekretarze konferencji:     Organizatorzy konferencji:                                 

 

Mgr Izabela Puchala  prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska 

Mgr Małgorzata Mac    dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS 

dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS 

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS 

dr Beata Jarosz   

Serdecznie zapraszamy!  
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Karta Uczestnictwa 

 

w konferencji naukowej 

 

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. 

Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego 
 

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS 

 

27-28 września 2018 r., Lublin 

 

Wypełnioną Kartę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

konferencja_ocenianie@wp.pl  

Imię: ……..................................................................................................................................... 

Nazwisko: ……........................................................................................................................... 

Tytuł naukowy: ........................................................................................................................ 

Stanowisko: ............................................................................................................................... 

Instytucja: ................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji: ........................................................................................................ 

Telefon: ...................................................................................................................................... 

E-mail: ......................................................................................................................................... 

 Zgłaszam uczestnictwo 

 Zgłaszam referat zatytułowany  

......................................................................................................................................................... 

Krótkie streszczenie (ok. 100-150 słów):  

………………………………………………………………..………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe uwagi i informacje dla organizatorów: 

………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 (data i podpis) 

 


