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19.00 Spotkanie towarzyskie - także online  zaprasza Marek Legutko
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej – z kieliszkiem wina w ręku

Na zdrowie za kolejne spotkanie 

O nas dla nas i nie tylko dla nas
Łączymy różne środowiska: szkoła, uniwersytet, komisje egzaminacyjne, doradztwo
Badacze w kolejnych latach dzielą się z nami swoimi przemyśleniami
Nauczyciele otwierają drzwi szkoły dla diagnostyki (refleksyjni praktycy, dobre praktyki)
Komisje egzaminacyjne otwierają swoje bazy danych, prowadzą badania i analizy
Korzystamy z doświadczeń międzynarodowych, dzielimy się swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi z 
Ukrainy, Czech i Słowacji.
Przed każdą konferencją publikujemy teksty wystąpień (przed a nie po, zachowaliśmy
i otworzyliśmy teksty wszystkich konferencji; to rekord edukacyjnej księgi Guinnessa)
Tyle już lat… Polubiliśmy się, dzielimy te same wartości. Współtworzymy diagnostykę edukacyjną
Mamy z nami Krystynę Marię, za którą trudno nadążyć (i dlatego może wołamy Kika, poczekaj)
Mamy z nami Henryka Szaleńca, człowieka Renesansu, wielu talentów, którymi wciąż nas zaskakuje
Mamy z nami Profesora, który nas przez ponad ćwierć wieku łączy nas w naszej różnorodności
Mamy z nami … 
No właśnie mamy z nami siebie i stanęliśmy – jak co roku do apelu diagnostycznego, by w tak trudnych 
czasach włączyć diagnostykę edukacyjną do prac nad szczepionką przeciw wirusowi zniechęcenia i niewiary 
w sukces edukacji jednoczącej uczniów, rodziców i nauczycieli





Wspominamy poprzednie konferencje i twarze naszych wykładowców wspólnie z którymi zachowaliśmy młodość, 
pasję, entuzjazm,  przyjaźń, gotowość do współpracy i dzielenia się doświadczeniami 
http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=603

http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=603
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Na studia podyplomowe do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza syn byłego rektora Stefana 
Kwiatkowskiego, który podjął decyzję o współudziale w organizacji konferencji. 





Dziękujemy realizatorom aranżacji artystycznej i informacyjnej konferencji oraz transmisji konferencji  online
firmie Grupa Tomami  




