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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: 

VII. Ogólnopolskiej Konferencji pt. 

  STREFA PROJEKTÓW 

EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH 

 
                            która odbędzie się 

 

18 KWIETNIA 2023 W POZNANIU 

pod honorowym patronatem: 
 

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

prof. dr hab. Joanny Wójcik 
 

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

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej 
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Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości wzmaga potrzebę nieustannej modyfikacji 

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

edukacyjnych, który wymaga od pedagogów i pedagożek kreatywności, przedsiębiorczości, 

elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie 

pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli/ek, doradców/czyń, którzy także stoją 

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

projektowania oraz wdrażania innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych 

potrzeb grup społecznych i środowiska należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych.  
 

W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na VII. 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. Najmłodszych, tj. uczniów i uczennice 

serdecznie zapraszamy do udziału w panelu Projekt widziany sercem (Młodzi dla Młodych). 

Sercem każdego projektu są jego uczestnicy i uczestniczki, dlatego też panel ten poświęcony jest 

wyłącznie ich relacjom, doświadczeniom, odczuciom i emocjom. Zapraszamy do podzielenia się 

swoimi historiami, sukcesami i refleksjami związanymi z udziałem w działaniach projektowych. 

Prosimy, aby w tym panelu czynny udział brały wyłącznie osoby uczestniczące w projektach, a 

osoby je koordynujące zapraszamy do jego wysłuchania. Jak co roku, 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. 

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

społeczne będą stanowić inspirację dla studentów/ek, doktorantów/ek oraz absolwentów/ek 

UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz 

wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości. 
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KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI 

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska  

Prof. dr hab. Stanisław Dylak  

Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak  

Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska  

Dr Grażyna Barabasz 

Dr Aneta Judzińska 

Dr Lucyna Myszka-Strychalska  

Dr Agnieszka Nymś-Górna 

Dr Paulina Peret-Drążewska 

Mgr Iwona Kukowka 

Mgr Marlena Kaźmierska 

Mgr Jonasz Pawlaczyk  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Mgr Stefaniya Abbasova 

Mgr Alicja Hekmat-Szał 

Mgr Jagoda Górecka 

Mgr Ewelina Szczechowiak 

Alicja Tomaszewska 
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ZGŁOSZENIA CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie 

do dnia 3.04.2023 r. formularza zgłoszeniowego: LINK 

                   Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II. 

Rejestracja dla uczestników biernych oraz osób zainteresowanych udziałem w warsztatach 

rozpocznie się w późniejszym terminie. 

 

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

 

                   KONTAKT 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:  

dr Anety Judzińskiej i dr Agnieszki Nymś-Górnej 

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl 

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

                   Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BVTxB1Wx64hy7ZBtFHyfzSypWdRBNUevu6pJ6MXhGtc/edit
mailto:strefaprojektow@amu.edu.pl
http://www.facebook.com/strefaprojektow
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Z wyrazami szacunku, 

 

Komitet Programowy oraz 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

 

 

 


