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Zapraszamy na szkolenia i konferencje organizowane przez naszych partnerów oraz inne
instytucje zewnętrzne

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

Program Kongresu będzie realizowany przez 2 dni – 5-6 marca 2020 r. Motywem przewodnim
wszystkich wystąpień i działań będzie kreatywność. Zaproszenie kierowane jest do dyrektorów
szkół i nauczycieli , a także wszystkich zainteresowanych tematem.
Więcej...

Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych MDD II edycja 2

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych edukacji wczesnoszkolnej do udziału w
II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla
najmłodszych” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Więcej...

Konkurs dla Konstruktorów Marzeń
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Centrum Nauki Kopernik ogłosiłkonkurs grantowy dla Konstruktorów Marzeń!Nauczycielu
pracowni technicznej, opiekunie uczniów-pasjonatów majsterkowania, konstruowania, powiedz
o tym podopiecznymi wspólnie wypełnijcie formularz. Zgłoszenia do 8 marca 2020 r.
Więcej...

Praca w grupie wielokulturowej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji
pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski
pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką
wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce.
Więcej...

“Kompetencje bez tajemnic” Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę
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Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, osoby związane z
kształceniem nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się
dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę oraz chcą się nauczyć, jak je tworzyć.
Więcej...

„DEPRESJA. Rozumiesz – pomagasz” - kampania Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło ogólnopolską kampanię „DEPRESJA. Rozumiesz –
pomagasz”. Jej celem jest edukacja w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania
symptomów choroby uwzględniono potrzeby trzech grup zwiększonego ryzyka, w tym
młodzieży w okresie dojrzewania (ryzyko depresji młodzieńczej).
W ramach kampanii Ministerstwo Zdrowia planuje przekazanie pakietu edukacyjnego do szkół.
Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami z problematyki zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży dostępnymi na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji.
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V Kongres Edukacja i Rozwój już wkrótce!

Już po raz piąty zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń
oświatowych tej jesieni: Kongresie Edukacja i Rozwój, który w dniach 18-19 października
odbędzie się w Warszawie. Dlaczego warto wziąć w nim udział?
Czytaj więcej...

Spot na 20 lat samorządu województwa mazowieckiego
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W tym roku samorząd województwa mazowieckiego obchodzi jubileusz 20-lecia swojego
istnienia. To wspólne święto wszystkich Mazowszan. Z tej okazji przygotowano krótki spot
filmowy. Bohaterem materiału jest oczywiście Mazowsze, ale również i przede wszystkim
Mazowszanie, wspaniali ambasadorzy naszego regionu.
Czytaj więcej...
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