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I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji
Kielce, 5–7 października 2016 r.
W dniach 5–7 października 2016 r. w nowoczesnym Centrum Kongresowym,
znajdującym się na terenie kompleksu Targi Kielce, odbyło się I Europejskie
Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Wyjście naprzeciw współ
czesnym i przyszłym wyzwaniom XXI w. stało się inspiracją do podjęcia deba
ty nad najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju edukacji oraz moderniza
cją infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni. Przygotowaniem i opracowaniem
programu tego przedsięwzięcia kierował prezes Europejskiego Stowarzyszenia
Dialogu Edukacyjnego prof. Zdzisław Ratajek.
W ciągu trzech dni spotkało się ponad 600 osób, w tym około 300 na
uczycieli akademickich z kraju i zagranicy, dyrektorzy szkół i nauczyciele,
przedstawiciele jednostek samorządowych i administracyjnych oraz organizacji
pozarządowych. Pierwszego dnia Kongresu debatowano w obrębie trzech blo
ków tematycznych. Poruszano kwestie dotyczące: e-edukacji, architektury i in
frastruktury, nowej biblioteki, otwartych zasobów edukacyjnych, diagnozy
i ewaluacji w edukacji (kongres samorządowy), edukacji katolickiej. W dniu
drugim, w czasie Ogólnopolskiego Forum Kuratorów i Dyrektorów, tematem
był nauczyciel w przestrzeni technologicznej; mówiono też o portalach i plat
formach edukacyjnych, ale także o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i szkolnictwie zawodowym w kontekście rynku pracy.
Trzeciego dnia głównym tematem obrad uczyniono edukację małego dziec
ka oraz jej nowe horyzonty. W sekcji zatytułowanej „Strategie i przestrzeń no
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woczesnej edukacji małego dziecka” swoje refleksje przedstawili m.in. pracow
nicy Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicz
nego im. KEN w Krakowie. Wystąpienia poświęcono treściom z zakresu tech
niki i technologii informacyjno-komunikacyjnych w programach edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uczeniu się dziecka w świecie kultury audio
wizualnej, miejscu i możliwościom nowych technologii w procesie uczenia się,
pytaniom coachingowym, postawom nauczycieli wczesnej edukacji oraz uczniów
wobec nowych technologii.
Obradom towarzyszyły liczne prezentacje nowoczesnych technologii eduka
cyjnych, a organizatorzy Forum wraz z kuratorami wyróżnili innowacyjne szko
ły z całego kraju. Uczestnicy Kongresu zainicjowali rozległą i wartościową re
fleksję nad problemami współczesnej edukacji. Mamy ogromną nadzieję, że
idea tych spotkań będzie kontynuowana.
Katarzyna Myśliwiec
W tekście wykorzystano fotografie Autorki.

