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LIST POLECAJĄCY
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w ramach środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój) Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs pn. „Szkolenia
i doradztwo dla kadry edukacji włączającej”.
Jednym z podmiotów wyłonionych w konkursie jest Rewers sp. z o. o./Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli Rewers, który wraz z partnerem projektu Forum Rozwoju
Regionalnego Polska Wschodnia, wspólnie realizują projekt pn. „Forum kadry
włączającej województwa pomorskiego” (nr POWR.02.10.00-00-1032/21).
Projekt ten zakłada zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej przedstawicieli
kadry systemu oświaty, w tym kompetencji przedstawicieli kadry Jednostek Samorządu
Terytorialnego, która bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych
dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami
w przedszkolach oraz szkołach województwa pomorskiego.
Wsparcie udzielane będzie w formie szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej.
Objęta nim zostanie grupa 1864 osób w tym: pracownicy placówek doskonalenia
nauczycieli, nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół
podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej, Liceów Ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących
kształcenie ogólne w zakresie Liceów Ogólnokształcących, techników, szkół
branżowych I i II stopnia, pracownicy JST odpowiedzialni za edukację z województwa
pomorskiego oraz pracownicy Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
W związku z powyższym zachęcam Państwa do współpracy z realizatorami
ww. projektu w zakresie zgłaszania się do udziału w projekcie a co za tym idzie
zwiększenia wiedzy na temat założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat
sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.

Z poważaniem,

Marek Lewiński
Dyrektor
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