
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/2210,Zaproszenie-na-konferencje-Kierunki-zmian-
w-ksztalceniu-zawodowym-oraz-ksztalcen.html
2023-05-24, 10:38

Zaproszenie na konferencję Kierunki zmian w kształceniu
zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
Konferencja wpisuje się w cykl szesnastu spotkań wojewódzkich zaplanowanych przez
Ministra Edukacji Narodowej. Ich celem jest prezentacja głównych założeń zmian w
kształceniu zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poznanie
opinii przedstawicieli różnych środowisk na temat projektowanych rozwiązań

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall,
zapraszam na   konferencję

Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 
która rozpocznie się 26 kwietnia 2010 r. o godzinie 10.00

 w Centrum Konferencyjno – Kongresowym w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9.
 
Konferencja wpisuje się w cykl szesnastu spotkań wojewódzkich zaplanowanych przez Ministra
Edukacji  Narodowej.  Ich  celem  jest  prezentacja  głównych  założeń  zmian  w  kształceniu
zawodowym,  kształceniu  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  i  organizacji
pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  oraz  poznanie  opinii  przedstawicieli  różnych
środowisk  na  temat  projektowanych  rozwiązań.  Szczegółowe  informacje  oraz  materiały
konferencyjne znajdą Państwo na stronie http://www.konferencje.men.gov.pl
 
Konferencja  adresowana  jest  przede  wszystkim  do  dyrektorów  szkól  specjalnych  i
integracyjnych, SOSW, ORW, SOW, MOW, MOS, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego,
ośrodków  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego  oraz  pracodawców  i  przedstawicieli
samorządów powiatowych województwa mazowieckiego.
 

Uczestnicy konferencji proszeni będą o udział w wybranej grupie panelowej:

Panel 1. Kształcenie praktyczne w szkolnictwie zawodowym.
Panel 2. Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

http://www.konferencje.men.gov.pl/


Panel 3. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Panel 4. Wspieranie szkoły przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz placówki
doskonalenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.                
 

Pytania w sprawie konferencji można kierować do Pani Izabelli Kust, tel. 22 5512400 wew.
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