
 

 

 

 

 

NAUCZANIE PRAKTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH 

EDUKACJA MEDIALNA – NOWE METODY DYDAKTYCZNE 

 

Lublin, 15–16 maja 2017 r. 

 

 

Praktyczne nauczanie w naukach społecznych jest bardzo modne, jak i konieczne. Od 

kilku lat można zaobserwować w Polsce tendencję do wdrażania tak zwanej metody 

projektowej. Szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych projekty coraz częściej 

zastępują stresujące egzaminy i zaliczenia. Jednak nowe media wymuszają na wykładowcach 

ciągłe dokształcanie i stosowanie dużo bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć. 

Wymiana doświadczeń wykładowców-praktyków w tym zakresie wydaje się koniecznością. 

W trakcie konferencji chcemy poruszyć wiele zagadnień praktycznych, które przekładają się 

bezpośrednio na jakość nauczania, nie tylko w szkołach wyższych.  

Przewidujemy dyskusję i wymianę doświadczeń w ramach trzech sekcji: 

 Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – doświadczenia polskie  

i międzynarodowe 

 Edukacja medialna – postulat czy praktyka? 

 Nowe metody dydaktyczne w nauczaniu o mediach – studia przypadków 

praktyków ze szkół średnich i wyższych 

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (w jej ramach wyżywienie: dwa obiady i kolacja, 

przerwy kawowe oraz publikacja artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji). 
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NAUCZANIE PRAKTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH 

EDUKACJA MEDIALNA – NOWE METODY DYDAKTYCZNE 

Lublin, 15–16 maja 2017 r. 

 

1. Imię i nazwisko oraz stopień naukowy: ………………………………………………….. 

 

2. Reprezentowana uczelnia lub instytucja:.………………………………………………… 

 

3. Deklaruję jedynie udział w dyskusji (proszę podkreślić): – TAK  – NIE 

 

4. Deklaruję wygłoszenie referatu (komunikatu) na temat:  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Przedmiot analizy, najważniejsze tezy referatu (komunikatu):  

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………..………………………………………………………………………….. 

………………………..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………..………………………………………………….. 

6. Do wystąpienia niezbędny jest (proszę podkreślić): 

− zestaw multimedialny  

− zestaw magnetowidowy 

− rzutnik pisma 

− zestaw magnetofonowy 

7. Adres do korespondencji: …………………………………………………………… 

8. Telefon (faks): ……………..…………; e-mail:……………………………..……… 

9. Wybieram posiłki (proszę podkreślić): – wegetariańskie  – niewegetariańskie 

10: Numer konta konferencji:  

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

mBank S.A. O Lublin: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137  

Opłata konferencyjna: „EM” ………………………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

11. Dane do faktury za opłatę konferencyjną: 

………………………………………………………………………………..… 

nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura  

………………………………………………………………………………….. 

ulica  

……………………………………………………………………………….… 

kod pocztowy, miejscowość  

…………………………………………………………………………………. 

NIP instytucji  

 

Dnia ………….…………………   Podpis: …………………………………. 



 

PRACTICAL TEACHING IN SOCIAL SCIENCES 

MEDIA EDUCATION – NEW TEACHING METHODS 

 

 

Poland, Lublin, 15–16 May 2017. 

 

Practical teaching in the social sciences is very fashionable and necessary. For several years in 

Poland can be observed tend to implement project method. Especially in the social sciences 

and humanities projects are increasingly replacing stressful exams. However, the new media 

force the lecturers continuous training and use much more attractive forms of teaching. 

Exchange of experience lecturers-practitioners in this field seems to be a necessity. During the 

conference, we want to raise a lot of practical issues that directly applied into quality of 

teaching, not only in universities. 

We expect discussion and exchange of experiences within the framework of three sections: 

• Practical Teaching in the social sciences – Polish and international 

experiences 

• Media education – demand or practice? 

• New teaching methods in teaching about the media – practitioners case studies from schools 

and universities 

 

The conference fee is 100 Euro (in the framework: meals – two lunches and dinner, coffee 

breaks and publication of articles, after positive review). 
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Closing date for submissions and payment of the conference fee: 9 April 2017. 
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