Edukacja włączająca
– szansa i wyzwanie każdej szkoły i przedszkola
bezpłatny webinar dla dyrektorów
Zapraszam na bezpłatne webinary dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
nt. edukacji włączającej w ramach projektu „Edukacja włączająca - szkolenia i doradztwo dla kadr
lubuskiego systemu oświaty”.
Grzegorz Idziak – dyrektor Percepti Edukacja

Webinary dostępne są w dwóch terminach do wyboru:
•
•

27 kwietnia 2022 r. (środa), godz. 9.00-10.00
29 kwietnia 2022 r. (piątek), godz. 10.00-11.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/w9GaY6pdcX
Zgłoszenia do 26 kwietnia 2022 r. Link do webinaru prześlemy na podany w zgłoszeniu adres email.
W programie
•
•
•
•

Grzegorz Idziak - dyrektor Percepti Edukacja: powitanie, podstawowe informacje o projekcie
Piotr Bachoński - zastępca dyrektora Percepti Edukacja: Edukacja włączająca: wybór czy
konieczność dla każdej ogólnodostępnej szkoły i przedszkola? Szanse i wyzwania.
Przedstawiciel partnera ProcessTeam – zasady udziału nauczycieli w projekcie, terminy
szkoleń, dokumentacja
Głosy i uwagi uczestników spotkania

Projekt rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Więcej o projekcie na stronie https://perceptiedukacja.pl/edukacjawlaczajaca/
ZGŁOŚ TWÓJ UDZIAŁ W WEBINARZE

Informacje dodatkowe
Edukacja włączająca to:
•
•
•
•

Aktualna i narastająca konieczność w każdej szkole i przedszkolu związana z obecnością
uczniów i dzieci ze zróżnicowanymi możliwościami i potrzebami edukacyjnymi
Potrzeba i wymóg związane z pracą każdego nauczyciela
Prawo do dostępu dzieci i młodzieży do publicznej i powszechnej edukacji w szkołach
i przedszkolach ogólnodostępnych
Nowoczesne podejście do edukacji wysokiej jakości dostępnej dla każdego ucznia

Fragment materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń dla nauczycieli

„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty”
to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy
o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1044/21.
Projekt realizowany jest przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą
w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Kontakt: szkolenia@perceptiedukacja.pl | tel. 601 43 10 60 | perceptiedukacja.pl/edukacjawlaczajaca/

