Zaproszenie
Zapraszamy Dyrektorów Szkół Podstawowych publicznych i niepublicznych
oraz Przedstawicieli Samorządów
na bezpłatną konferencję
Przedszkole w Szkole
Jak dobrze przygotować, zrealizować i rozliczyć projekt systemowy w zakresie modernizacji
oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach
w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat naukowy

www.mojebambino.pl

Patronat merytoryczny

www.przedszkolewszkole.edu.pl

Patronat medialny

www.insgraf.pl

Przedszkole w Szkole

www.przedszkolewszkole.edu.pl

Szanowni Państwo,
mamy dodatkowe fundusze na edukację!
Na wsparcie oddziałów przedszkolnych
w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula
środków w wysokości 53,7 mln EUR.
Wsparcie otrzyma 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.
Cel konferencji
merytoryczna i praktyczna wiedza na temat Projektu
omównienie zasad konstruowania wniosku
zakres udzielanego wsparcia, m.in. organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń,
wyposażenie
organizacja przedszkola w szkole - przygotowanie personelu
organizacja przedszkola w szkole - przygotowanie placówki
Dlaczego warto zarejestrować się już teraz 			
liczba miejsc jest ograniczona				
profesjonalny pakiet konferencyjny				
materiały pokonferencyjne dostępne tylko dla uczestników				
PUNKTY KONSULTACYJNE z udziałem ekspertów				
aranżacja i wyposażenie sali przedszkolnej
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Eksperci
Monika Ebert
- szefowa zespołu i autorka projektu: Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola.
Właściecielka firmy Zegar Słoneczny świadczącej usługi w zakresie
projektowania, zakładania i prowadzenia przedszkoli. Prezes Stowarzyszenia
Rodziców TU członek Forum Rodziców przy MEN. Opiniuje projekty aktów
prawnych, prowadzi działalność konsultingową.
			
Wojciech Brejnak
- psycholog zajmujący się diagnostyką i terapią dzieci i młodzieży oraz
rodzin. Jest autorem ponad 250 artykułów, a także autorem książęk, m.in.:
“Kocham i wychowuję”, „Dysleksja”, “Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki”.
Wykładowca na UKSW w Waszawie, biegły sądowy, wieloletni przewodniczący
Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Katarzyna Czublun
- współwłaścicielka firmy Zesgar Słoneczny. Koordynator ds. finansowych
w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola odpowiedzialny, m.in.
za rozliczenia z MJWPU. Wieloletni dyrektor zadządzający przedszkolami
na terenie Mazowsza.
Agnieszka Skorodzień
- pedagog z 10 letnim doświadczeniem. Autorka warsztatów i spotkań dla
Oświaty i Kadry edukacyjnej w segmencie żłobek, przedszkole, edukacja
wszesnoszkolna. Dyrektor marketingu oraz trener akademii Bambino.

Tomasz Krakowski
- specjalista ds. projektów. Koordynował takie projekty jak: Indywidualizacja
Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas 1-3, Cyfrowa Szkoła,
Radosna Szkoła.			
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