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Zapraszamy Państwa do udziału w III edycji Kongresu Edukacja i Rozwój, które jest spotkaniem 
pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z 
tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem
dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów 
edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. 

W tym roku koncentrować będziemy się na się na kierunkach i szczegółach zmian w edukacji 
ogłoszonych przez MEN, które wpłyną na cele i zadania dyrektorów szkół, nauczycieli,  organów 
prowadzących i nadzoru, relacje z rynkiem pracy i środowiskiem społecznym szkoły. Ponadto wzorem
ubiegłorocznego Kongresu poznawać będziemy warunki do stwarzania przyjaznego i efektywnego 
środowiska uczenia się.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone Konferencje:

XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół
i     Przedszkoli  

27-28.10.2016 r.

II Konferencja Edukacja w     Samorządach  
27.10.2016 r.

II Konferencja dla Nauczycieli
28.10.2016 r.

II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna
28.10.2015

Strefa EXPO
27-28.10.2016 r.

Bloki tematyczne w programie Kongresu to m. in:

 Kierunki polityki państwa w zakresie Edukacji, zmiany systemu oświaty ogłoszone przez MEN,

 Fundusze unijne dla rozwoju edukacji dostępne dla szkół i samorządów  

 Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą. Podatki i 
finansowanie zadań oświatowych.

 Kształtowanie pozytywnej przestrzeni materialnej i psychologicznej edukacji

 Trendy światowe w aranżacji przestrzeni szkolnych i przedszkolnych, nowoczesna 
modernizacja.

 Neurobiologia i psychologia w tworzeniu efektywnych środowisk uczenia się a zadania dla 
szkoły.

 Wirtualna przestrzeń edukacyjna. Cyfryzacja Edukacji  – wyzwania i szanse.

 Akademia Rozwoju Nauczycieli – nowe metody pracy z uczniem, niezbędne kompetencje, 
warunki dobrej kondycji nauczycieli.

 Forum Dobrych Praktyk Edukacyjnych.
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  Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły/Przedszkola (więcej na 
www.superdyrektor.pl) oraz obchody Dnia Dyrektora Szkoły i Przedszkola oraz

 Strefa EXPO – bezpłatna dla zwiedzających, z wieloma intersującymi prezentacjami i 
warsztatami. Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły/Przedszkola (więcej na 
www.superdyrektor.pl) oraz obchody Dnia Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: 

http://kongres-edukacja.pl/ 
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