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SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
Dyrektorów placówek szkolnych, szkolno-wychowawczych,
Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów szkolnych,
Pracowników bibliotek, Personelu administracji,
Przedstawicieli organizacji pozarządowych,
Rodziców oraz Studentów i Uczniów
do udziału

wVII Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
w Naukach o Bezpieczeństwie
na temat:

Praca i nauczanie zdalne podczas pandemii COVID – 19.
Doświadczenia, refleksje i wnioski

w dniu 11 czerwca 2021 r. w formie zdalnej
na platformie Google – Meet
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Szanowni Państwo,

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących
dobrych praktyk i barier rozwojowych związanych z pracą i edukacją zdalną
w środowiskach miejskich i wiejskich podczas pandemii COVID-19. O pracy
i nauczaniu zdalnym będziemy rozmawiać nie tylko w wąskim znaczeniu tego
pojęcia (jako radzenie sobie – lub nie – z różnymi rodzajami zagrożeń), ale
także o możliwościach zrównoważonego rozwoju w układzie: przełożony –
pracownik, pracownik – współpracownicy, uczeń –nauczyciel – rodzic.
Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na role uczestników procesu pracy
i procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz możliwości przekazywania
wiedzy i umiejętności w trakcie działań on-line. Konferencja stanowić będzie
forum do wymiany poglądów na wyżej sygnalizowane tematy.
Planujemy przede wszystkim zaakcentować możliwość zaadaptowania
wszelkiego rodzaju dobrych praktyk zaistniałych podczas pracy i nauczania
zdalnego do procesu pracy i edukacji w formie stacjonarnej/hybrydowej.
Odnalezienie i omówienie szans zarówno z perspektywy pracowników
administracji publicznej, organizacji samorządowych oraz uczestników
procesów edukacyjnych (kształcenia) na wszystkich etapach/poziomach
(wykładowców, nauczycieli, studentów, uczniów i ich rodziców) jest
priorytetowym zagadnieniem konferencji. Przewidywane są również dyskusje
dotyczące możliwości opracowywania strategii rozwoju, adekwatnych do
możliwości pracowników, uczniów, wynikających z różnych sytuacji i potrzeb.
Konferencja organizowana jest z myślą o udziale szerokiego grona
przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych,
pracowników dydaktycznych, naukowych, a także rodziców, studentów
i uczniów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja 2021 r. na adres:
tcbpb@uph.edu.pl

Program Konferencji zostanie przesłany do dnia 4 czerwca 2021 r.
Link do Konferencji zostanie wysłany mailem w dniu 9 czerwca 2021 r.
W dniu 10czerwca 2021 r. odbędzie się logowanie próbne.
Informujemy, iż będzie możliwość bezpłatnego opublikowania rozdziałuw monografii,
po pozytywnych recenzjach, któraukaże się w 2022 r.
Na teksty, przesyłane według załączonego wzoru,czekamy do 31 sierpnia 2021 r.
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