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Zaproszenie na konferencję
Małgorzata Nodzyńska, przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego DidSci 2014
Paweł Cieśla, sekretarz DidSci 2014

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy
zaprosić Państwa do udziału w DidSci 2014 – organizowanej
już po raz szósty Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych”,
która odbędzie się w dniach 25–27 czerwca 2014 roku na
Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
Spotkanie jest kontynuacją wieloletniej współpracy
pomiędzy naukowcami i nauczycielami z całego świata,
których łączy zainteresowanie dydaktyką i edukacją
w naukach przyrodniczych. Celem konferencji jest
wymiana doświadczeń z zakresu badań ilościowych
i jakościowych w dydaktykach nauk przyrodniczych
(chemii, biologii, geografii, fizyki, przyrody, ochrony
środowiska, nauk medycznych i innych), prowadzonych
zarówno metodami klasycznymi, jak i z wykorzystaniem
multimediów.
Ponadto założeniem organizatorów konferencji jest
stworzenie platformy do wzajemnych kontaktów
między naukowcami, nauczycielami i studentami nauk
przyrodniczych z krajów całego świata. Jest to również
doskonała okazja do w ymiany doświadczeń
dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych
na wszystkich poziomach edukacji – od szkoły
podstawowej do studiów wyższych.
Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców
zajmujących się badaniami w naukach przyrodniczych,
dydaktyków przedmiotów przyrodniczych (chemii,
biologii, geografii, fizyki, przyrody), nauczycieli
akademickich, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów
przyrodniczych ze studentami różnych kierunków
studiów, jak również nauczycieli uczących w szkołach
podstawowych, gimnazjach i liceach. Zapraszamy
również doradców metodycznych przedmiotów
przyrodniczych, autorów podręczników do przedmiotów
przyrodniczych i pomocy dydaktycznych, a także
rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na konferencji będą akceptowane różnorodne formy
prezentacji pracy: wykłady, wystąpienia, warsztaty i sesje
plakatowe. Abstrakty będą recenzowane. Językami
konferencji są angielski (preferowany), polski, czeski,
słowacki i rosyjski.
Szczegółowe informacje na temat konferencji można
znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://
didsci2014.up.krakow.pl.
Czekamy na Państwa w Krakowie!

Pożegnanie Ireny Teszner
(1941–2014)
Sławomir Osiński, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie

Znakiem życia Ireny była troska o innych. Dawała
ludziom uśmiech i nadzieję, a gdy komuś było bardzo
źle – łyka doskonałej smorodinówki. Mogą to potwierdzić zarówno synowie, jak i znajomi, którym zawsze starała się pomagać. Swoje życie poświęciła też
dwóm sprawom – pamięci o Katyniu i edukacji. Działała aktywnie w Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich,
co roku na uroczystości przyozdabiała Krzyż Katyński, a w 2010 r. z jej inicjatywy na Zamku Książąt Pomorskich została zorganizowana wystawa „Ich drogi
do wolności”. Wystaw było jeszcze wiele, były Dęby
Pamięci, był biuletyn „Rodowód II” i współpraca ze
szczecińskimi szkołami oraz nauczycielami historii.
Od 1982 roku Irena była związana z SP 70, a od
1987 roku z SP 47, gdzie była kierownikiem administracyjnym, na tamte czasy niezwykłym, bo zaangażowanym we wszystkie sprawy szkoły, odpowiedzialnym i troszczącym się o ludzi i wyposażenie szkoły.
Może ktoś posądzić mnie o nadużywanie podniosłych słów, ale stanowiła wzór postawy, jaką dzisiaj
jest nowoczesny patriotyzm, będący poczuciem więzi
emocjonalnej i społecznej z bliźnimi, potrzebą wspólnoty narodowej. To dzięki Jej umiłowaniu historii,
tradycji i wartości narodowych, dzięki dostarczanym
przez Nią artykułom, wspomnieniom i materiałom
źródłowym, uczniowie kilku szkół mogli doświadczyć, jak głębszą tożsamość ludzką łączyć z przynależnością do narodu, a na tej drodze pokazywać unikatową wartość dobrej pracy i służby innemu człowiekowi. Irena wypełniała taką służbę.
To dzięki Niej i przez wiele lat Jej mężowi, Andrzejowi, szkoła, którą mam zaszczyt zarządzać, kultywuje
pamięć o Katyniu i Golgocie Wschodu. Zaczęliśmy
w 1987 i 1988 roku od wystawienia dwóch wieczornic,
które wzruszyły licznie przybyłych gości i wzburzyły
dogorywający aparat minionego systemu. Do dzisiaj,
zwykle wśród wielu, a bywało, że oprócz Rodzin Katyńskich – jedyni, składamy hołd w każdą rocznicę sowieckiej zbrodni pod Krzyżem Katyńskim.
Przed Świętem Zmarłych Irena zawsze przychodziła, by wspólnie zaprojektować, a następnie wydrukować u nas plakietki na kwestę katyńską. W tym roku
nie pojawi się u nas. Wierzę jednak, że uśmiecha się
promiennie, bo zapewne została przywitana przez teścia, męża i pozostałych Bohaterów Katynia najwspanialszym bukietem z niebiańskich łąk.

