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ZASTOSOWANIA DIAGNOZY EDUKACYJNEJ 

XXI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej 

 
 
 
Termin: 17-19 września 2015 r.  
(czwartek, piątek, sobota) 
 
Miejsce konferencji: Bydgoszcz 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
 
 

 

Organizator konferencji:  
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

Tematyka: 

Zastosowania diagnozy edukacyjnej 

  I. Rozwój  systemów egzaminacyjnych na świecie 

    IA. Ewolucja systemów egzaminacyjnych 

    IB. Badania  nad wartością dodaną osiągnięć uczniów 

    IC. Kompetencje i styl  pracy egzaminatorów 

 II . Diagnozowanie w szkolnej codzienności 

IIA. Nowe cele i metody w diagnozowaniu z bliska 

IIB. Dylematy nauczycieli-diagnostów i sposoby ich rozwiązy-

wania 

IIC. Komplementarność diagnoz z bliska i z daleka  

IID. Rola diagnozy osiągnięć ucznia w ocenianiu  kształtującym 

III. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej  
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Informacje organizacyjne 
 

1. XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej organizowana przez Polskie Towarzystwo 
Diagnostyki Edukacyjnej i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Planowane rozpoczęcie konferen-
cji: 17 września 2015 roku o godz. 9.00, zakończenie 19 września 2015 r. ok. godz. 13.30.  

2. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszenio-
wego, dostępnego na stronie internetowej www.ptde.org  
Zgłoszenia będziemy przyjmować do 04.09.2015 r. z uwzględnieniem kolejności zgło-
szeń.  

3. Po dokonaniu zgłoszenia na konferencję, prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wy-
sokości 500.00 zł na konto:  
POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ  
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 
58 1020 2906 0000 1702 0089 0038  
Koszt udziału w konferencji obejmuje: publikację zawierającą teksty wystąpień konferen-
cyjnych; trzy obiady, dwie kolacje, w tym kolacja uroczysta; przerwy kawowe; udział w 
obradach plenarnych, sekcjach i panelach dyskusyjnych.  

4. Wszystkie osoby, które w zgłoszeniu konferencyjnym wypełnią dane do rachunku, au-
tomatycznie otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane 
sukcesywnie po wpłynięciu środków na nasze konto i wysyłane tradycyjną pocztą. 

5. Uczestnicy proszeni są o dokonanie indywidualnych rezerwacji noclegów. Na stronie 
internetowej podamy adresy hoteli, w których wynegocjowano korzystniejsze warunki 
finansowe dla uczestników konferencji.  

6. Teksty referatów prosimy przesłać do 14.06.2014 r. na adres: krystyna.szmi-
gel@oke.krakow.pl 
Teksty referatów zostaną zamieszczone w publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji.  
Ze względu na proces recenzowania w publikacji nie znajdą się teksty nadesłane po 
wskazanym terminie.  
Zasady formatowania tekstu do druku zostały podane na stronie www.ptde.org  

7. Informacji organizacyjnych udzielają: 
- Marta Michalewska - w zakresie zgłoszeń i wpłat; tel.: 12 68 32 102; 
- Krystyna Szmigel - w zakresie zgłaszania tekstów do publikacji; kontakt e-mail:  
krystyna.szmigel@oke.krakow.pl; tel.: 12 68 32 104 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXI KDE                                    W imieniu Zarządu Głównego  
 dr hab. Barbara Ciżkowicz UKW                                                                           Przewodniczący PTDE 

                               dr Henryk Szaleniec 
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