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PROGRAM KONGRESU:

Blok 1.

Blok 2.

Blok 3.

Powitanie uczestników Kongresu

Organizacja pracy w roku 2013/2014 zgodnie z najnowszymi zmianami                   
w nadzorze pedagogicznym, w tym:

wytyczne do organizacji pracy w roku szkolnym 2013/2014 
zmiany w prawie
nadzór pedagogiczny po 10 maja 2013
scenariusze – gotowe materia³y i wyst¹pienie do wykorzystania przez 

dyrektora/nauczyciela podczas itd. rady szkoleniowej dla nauczycieli – na temat 
nowych wytycznych, zmian w nadzorze itd.

Prelegent: Jan Lewandowski

>   
>   
>   
>   

Kierunki zmian w doskonaleniu nauczycieli w kontekœcie przyjêcia m³odszych 
dzieci do przedszkola

opieka i edukacja, czy edukacja i opieka – kompetencje nauczycieli i opiekunów 
m³odszych dzieci

dostosowanie przedszkolnego WDN do zmian w  doskonaleniu nauczycieli

Prelegent: Dorota Czerwonka, ORE Warszawa

>   

>   

Dwulatki w przedszkolu, charakterystyka rozwojowa 
adaptacja dwulatka do warunków przebywania w grupie
podstawowe cechy rozwojowe dwulatka wskazuj¹ce na gotowoœæ do objêcia 

instytucjonalnym oddzia³ywaniem
organizacja pracy przedszkola w grupach dwulatków

Prelegent: prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyñska 

>   
>   

>   

Blok 4. Zmiany w edukacji przedszkolnej w perspektywie najbli¿szych trzech lat, w tym:
perspektywy dla przedszkolu w zwi¹zku z obni¿eniem wieku szkolnego
zmiany organizacyjne w zwi¹zku z odejœciem szeœciolatków do szkó³
przygotowanie siê przedszkoli na przyjêcie dzieci dwuletnich
dostosowanie podstawy programowej do edukacji dzieci dwuletnich
dostosowanie warunków lokalowych i wyposa¿enia do edukacji dzieci dwuletnich
finansowanie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego  dotacje, 

subwencje i inne formy finansowania w perspektywie planowanych zmian

Prelegent:  Wies³awa M¹drowska

>   
>   
>   
>   
>   
>   –
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Korzyœci dla reklamodawców:
>   

>   

>   

>   

>   

Szeroka grupa docelowa – w jednym miejscu maj¹ Pañstwo okazjê zaprezentowaæ swoj¹ ofertê ponad              
200 dyrektorom przedszkoli, zarówno z placówek publicznych jak i niepublicznych z ca³ej Polski 
Dostêp do osób decyzyjnych – prezentuj¹ Pañstwo ofertê osobom bezpoœrednio podejmuj¹cym decyzjê         
o zakupie danego produktu
Konkursy z nagrodami – w czasie trwania konferencji uczestnicy bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w konkursach                   
z nagrodami – wczeœniejsze zg³oszenie przez Pañstwa chêci ufundowania nagrody pozwoli na wymienienie 
nazwy firmy sponsoruj¹cej nagrodê w programie konferencji i przez prowadz¹cych w czasie rozpoczêcia                      
i trwania konferencji 
Tematy na „topie” – w czasie konferencji zostan¹ poruszone tematy i zadania, do realizacji których dyrektorzy 
poszukuj¹ dodatkowych pomocy i narzêdzi pracy m.in.: 

Organizacja pracy przedszkola zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie 
Zmiany w edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie potrzeba sta³ego doskonalenia kwalifikacji nauczycieli
Przyjêcie dwulatków do przedszkoli – zmiana w organizacji pracy, potrzeba nowych pomocy dydaktycznych 
i metod nauczania

Dostarczenie praktycznych rozwi¹zañ – kongres organizowany jest przez Redakcjê czasopisma Doradca 
Dyrektora Przedszkola i Doradca Nauczyciela Przedszkola, które s³ynie z przek³adania teorii na jêzyk praktyki 
przedszkolnej – Pañstwa oferta doskonale wpisze siê wiêc w „praktyczny” przekaz kongresu na którym 
szczególnie zale¿y uczestnikom

– 
– 
– 

   
   
   

Korzyœci dla uczestników:
W ramach op³aty za udzia³ w kongresie 
zapewniamy uczestnikom:

Praktyczne ujêcie problemów wzbudzaj¹cych 
wœród dyrektorów najwiêcej w¹tpliwoœci 
Materia³y szkoleniowe wraz z p³yt¹ CD
dostêp do ekspertów w trakcie Kongresu          
i po jego zakoñczeniu, który odpowie                    
na wszystkie dodatkowe pytania
Certyfikat uczestnictwa 
Catering (przerwy kawowe i przerwa 
lunchowa)
Konkursy z nagrodami w trakcie trwania 
konferencji 

>   

>   
>   

>   
>   

>   
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dzia³anie 
marketingowe opis cena

SPONSORING

STOISKO

INSERT 
W MATERIA£ACH

REKLAMA 
W MATERIA£ACH

Stoisko 4 m  + 10-minutowa 
prezentacja firmy + logo firmy          
w materia³ach szkoleniowych

Stoisko 4 m  sprzeda¿owe                 
+ przedstawiciel firmy

Wrzutkowanie do materia³ów 
szkoleniowych przygotowanych 

przez firmê materia³ów reklamowych

1 strona promocyjna wydrukowana            
w materia³ach szkoleniowych przez 

Wydawnictwo FORUM

3500 z³

2900 z³

1700 z³

1500 z³

2

2

Podane ceny s¹ cenami netto
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nazwa firmy

NIP

ulica

kod pocztowy

miejscowoœæ

telefon

fax

e-mail

(+ 23% VAT)Do zap³aty:  (+ 23% VAT) PLN, s³ownie:

Termin p³atnoœci przelewem po otrzymaniu faktury VAT

Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z „Ogólnymi warunkami zamieszczania reklam” dostêpnymi w Biurze Reklamy Wydawnictwa  oraz na stronie 
internetowej www.e-forum.com.pl. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzib¹        
w Poznaniu, ul. Polska 13, w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia Klientom prawo do wgl¹du i zmiany swoich danych osobowych. 
Wyra¿am zgodê na przesy³anie informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomoc¹ œrodków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

formularz zamówienia

P³atnoœæ na podstawie faktury pro forma wystawionej w ci¹gu trzech dni roboczych od wp³yniêcia zamówienia do Wydawnictwa

Zamawiam (proszê wstawiæ  we w³aœciwym miejscu)„X“

3500 Z£ NETTO

Podpis zamawiaj¹cego                                                                                                            Piecz¹tka, miejscowoœæ, data                                               

UWAGI:

SPONSORING

W sytuacji z³o¿enia pisemnej rezygnacji z zamówienia co najmniej 30 dni przed planowanym terminem konferencji rezygnacji Zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany 
zap³aciæ na rzecz Wydawnictwa 50% wartoœci brutto zamówienia, a w sytuacji z³o¿enia pisemnej rezygnacji póŸniej ni¿ 30 dni przed planowanym terminem 
rozpoczêcia konferencji 100% wartoœci brutto zamówienia. Zamawiaj¹cy wyra¿a zgodê na powy¿sze warunki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
zamówieniu zastosowanie maj¹ „Ogólne warunki zamieszczania reklam” dostêpne w Wydawnictwie oraz na stronie internetowej www.e-forum.com.pl

STOISKO

INSERT W MATERIA£ACH

2900 Z£ NETTO

1500 Z£ NETTO

1700 Z£ NETTO

REKLAMA W MATERIA£ACH
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