


Wstępujemy ponownie na Jubileuszową wystawę w drodze na obrady plenarne.

O najstarszych dokumentach opowiada Marzena Sula- Matuszkiewicz  z Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Krakowie





Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski  — Postawa czwartoklasistów wobec matematyki 

i ich osiągnięcia w matematyce



Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski 
— Postawa czwartoklasistów wobec matematyki 

i ich osiągnięcia w matematyce



prof. dr hab. Maciej Sysło  — Jak oceniać osiągnięcia w zakresie myślenia? 



dr hab. Artur Pokropek, prof. IFIS PAN  — Badania edukacyjne, porównywalność, 

niezmienność pomiarowa i metody jej testowania





dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP — Pozytywna 

diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem 

społecznym w kontekście środowiska otwartego 

jako zaproszenie do rozwoju



dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ 
— Ile punktów za pobicie kolegi, a ile za kolczyk 

w nosie? Błędy i wypaczenia punktowych 

systemów oceniania zachowania uczniów 



dr Maria Krystyna Szmigel, dr Henryk Szaleniec
— Uczniowie na progu transformacji szkoły 



dr Maria Krystyna Szmigel, dr Henryk Szaleniec 
— Uczniowie na progu transformacji szkoły 



dr Jerzy Lackowski — Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej a skuteczność pracy 

nauczycielskiej



Marcin Prościak — Między cyfryzacją, gamingiem a nauką – o motywacjach pokolenia XD



dr Tomasz Żółtak  — Ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych

z wykorzystaniem danych administracyjnych — stan prac i perspektywy 



Małgorzata Król, Marcin Król   — Wpływ śródrocznej oceny szkolnej 

na śródroczną subiektywną (samo)ocenę ucznia z matematyki 

w okresie adolescencji





dr hab. Sławomir Olszewski   — Diagnoza wzmocnień i obciążeń zawodowych – refleksje na temat 

autodiagnozy w procesie kształtowania tożsamości zawodowej pedagoga specjalnego  



dr Grażyna Szyling   — Diagnostyka edukacyjna e epoce ekspertów. Przypadek wczesnej 

edukacji 



Aleksander Ławiński, Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa — Kompetencje diagnostyczne nauczycieli 

na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego w opinii uczestników konwersatorium 

XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej



dr Adam Balicki — Problematyka zgłaszania 

zastrzeżeń do ocen ustalanych przez nauczyciela  

Maria Foryś — Diagnoza w pracy 

nauczyciela-terapeuty



dr Elżbieta Jasińska, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Michała Jasiński, inż. Łukasz Jasiński
— Motywowanie uczniów i nauczycieli  — wybrane doświadczenia 





Anna Gruntkowska — O motywowaniu uczniów do pracy na zajęciach 

pozalekcyjnych w szkole podstawowej  — prowadzenie kółka dziennikarskiego   



Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., mgr Dana Vicherkova, PF.D.  — Opinia nauczycieli czeskich na 

temat koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej



Karolina Świst 

— Przetwarzanie języka naturalnego

a ocena prac maturalnych

z języka polskiego  



dr Beata Prościak — Źródła motywacji czytelniczej 

uczniów i ich kompetencje motywacyjne na podstawie 

predyspozycji czytelniczo-rozwojowych  

Anna Finkstein, dr Krzysztof Jurek 
— Ze wspomnień starego egzaminatora…

Kilka uwag o systemie egzaminów 

zewnętrznych 





doc. PHDr. Jana Marie Safrankova, CSc. — Podejścia 

do wewnętrznych metod oceny jakości nauczania 





Urszula Poziomek 
— Diagnoza kształcenia umiejętności badawczych uczniów 

a ich osiągnięcia na egzaminach zewnętrznych 



Małgorzata Kuźniak-Stankowska 
— Projekt „Integracja baz danych oświaty”  



dr Małgorzata Krzeczkowska, dr Patryk Własiuk 
— Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej 

— kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli chemii 



Anna Rappe   — Wykorzystanie materiałów o wynikach egzaminu maturalnego z informatyki  



Anna Rappe    — Wykorzystanie materiałów 

o wynikach egzaminu maturalnego 

z informatyki  



dr Małgorzata Krzeczkowska, prof. Robert Zakrzewski, dr Michała Kobyłka 
— Jak kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? — poster 







Jak rewolucja cyfrowa zmieniła (a) oczekiwania i (b) umiejętności poznawcze uczniów 

szkół ogólnokształcących?



Tematyka panelu była żywo dyskutowana 

Jak rewolucja cyfrowa zmieniła

(a) oczekiwania i (b) umiejętności poznawcze 

uczniów szkół ogólnokształcących?







Komu potrzebne są diagnozy edukacyjne i po co? 



Komu potrzebne są diagnozy edukacyjne i po co? 



Warsztat:
Ewa Sitko   — Indywidualizacja 

— wymaganie i wyzwanie.

Co każdy nauczyciel o uczniu wiedzieć powinien  






