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Microsoft EduDay w Białej Podlaskiej

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
partner wydarzenia Microsoft EduDay serdecznie zaprasza
dyrektorów i nauczycieli do udziału w Microsoft EduDay, czyli
edukacyjnym wydarzeniu stacjonarnym, w tym roku
organizowanym przy współpracy z Prezydentem Miasta Biała
Podlaska.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo
Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

          

W ramach EduDay możecie Państwo liczyć na: 

dwie równoległe agendy – dla nauczycieli/dyrektorów szkół oraz dla
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za
oświatę,

inspirujące rozwiązania jak w sposób prosty i efektywny realizować
kierunki polityki oświatowej państwa w obszarze technologii oraz



zarządzać szkołą za pomocą rozwiązań Microsoft,

wykłady i szkolenia ekspertów edukacyjnych:

Agnieszki Halickiej,

Edyty Borowicz-Czuchryty,

Rafała Lwa-Starowicza,

Artura Rudnickiego

oraz innych,

udział w warsztatach, które wyposażą Państwa w wiedzę i praktyczne
umiejętności zastosowania technologii w edukacji, tak żeby było Państwu
łatwiej, efektywniej i przyjemniej realizować swoje cele edukacyjne;

wymianę doświadczeń przy filiżance pysznej kawy lub aromatycznej
herbaty,

spacer po strefie stoisk z ciekawymi rozwiązaniami edukacyjnymi
partnerów Microsoft.

EduDay odbędzie się 10 lutego 2023 r., godz. 10:00 – 15:30
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska.

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nabór
do poszczególnych grup warsztatowych będzie prowadzony wśród uczestników w
trakcie wydarzenia.
Link do rejestracji: https://aka.ms/MicrosoftDlaEdukacji_BialaPodlaska

Partnerzy wydarzenia:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej
Podlaskiej

Gmina Biała Podlaska

Gmina Międzyrzec Podlaski

https://aka.ms/MicrosoftDlaEdukacji_BialaPodlaska?fbclid=IwAR32lJoRZX3khh4lDQ_05uRT9aOXPCzgAzkuoCV46UaKmrZLM_Agg-7Jw4A


Poprzedni Strona
Następny Strona

Gmina Leśna Podlaska

Gmina Wisznice

Gmina Rokitno.

W imieniu Organizatorów na Eduday zaprasza: 
Magdalena Nowosielska, doradca metodyczny LSCDN z informatyki.

Beata Samojluk, doradca LSCDN z języka polskiego
Małgorzata Bierczyńska - Osuch, doradca LSCDN z języka

niemieckiego
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