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Konferencja „Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w szkole
ogólnodostępnej”
30.11.2017
Zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty na konferencję,
adresowaną do dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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Dyrektorzy
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz poradni psychologiczno –
pedagogicznych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we
współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.
Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów przedszkoli i szkół
ogólnodostępnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z
Warszawy i powiatów okołowarszawskich.
Celem konferencji jest przedstawienie prawnych rozwiązań i promowanie
dobrych praktyk sprzyjających organizacji kształcenia dzieci i uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



ogólnodostępnych.
W części pierwszej zostaną wskazane prawne rozwiązania dotyczące
edukacji włączającej.
Druga część konferencji będzie poświęcona działaniom praktycznym
niezbędnym do przeprowadzania wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia oraz opracowywania indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego.
Program konferencji zakłada również możliwość zadawania pytań
prowadzącym poszczególne sesje oraz uzyskania informacji o podmiotach
wspierających szkoły.

Program konferencji:

Zadania edukacji włączającej w zreformowanej szkole    
Działania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych realizujących
edukację włączającą wynikające z przepisów prawa
Podstawy prawne przeprowadzania w przedszkolu i szkole
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
i ucznia oraz opracowywania indywidualnego programu
edukacyjno - terapeutycznego 
Diagnoza funkcjonalna indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz opracowywanie indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego
Podstawy prawne organizacji zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – praktyczne
rozwiązania          

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w godzinach 10:00 –
15:00 w  Mazowieckiem Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska

Prosimy dokonywanie rejestracji pod
linkiem: http://warszawa.mscdn.pl/19-uncategorised/artykuly-wazne/95
4-13-xii-2017-konferencja-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-
edukacyjnymi-w-szkole-ogolnodostepnej

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje
kolejność zgłoszeń.
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