UEF Wojciechowski
ul. Zielona 25 m. 11, Łódź 90-602
tel. (+48 42) 630 08 22, fax (+48 42) 630 31 29

UEF Wojciechowski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w programie edukacyjnym:

„Wykorzystanie TIK w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli
w tym zakresie we Włoszech”

Mühlbach, Bolzano
Termin: 24.09-01.10.2016
Cena: 1890 zł
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: autokar

Główne elementy programu:
Poznanie systemu oświaty we Włoszech.
Kształcenie pedagogów i nauczycieli w zakresie technologii komputerowych.
Wizytacja szkół podstawowych i średnich, prezentacja odwiedzanych placówek.
Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania
z kadrą pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli
w zakresie TIK.
Możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.
Dodatkowe atrakcje:
całodniowy wyjazd do Verony z drogą powrotną wzdłuż Jeziora Garda,
indywidualne zwiedzanie Bolzano, Brixen, Merano.
Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium otrzymują certyfikaty!

Informacje organizacyjne

Termin: 24.09-01.10.2016
Grupa: 38 osób
Cena: 1890 zł obejmuje:
przygotowanie programu,
5 noclegów w Hotelach*** Panoramik i Kandelburg (odległość 200 m): pokoje 2 osobowe
z łazienkami, podwójne małżeńskie łóżka z oddzielną pościelą, ręczniki i suszarki do
włosów w pokojach,
możliwość bezpłatnego korzystania z basenu na terenie hotelu Panoramik dla wszystkich
w godzinach 9.00-19.00,
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A,
wizytowanie placówek,
tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu
Rezerwacja miejsc:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.06.2016 r. Podstawą do rezerwacji miejsca jest przesłanie
e-mailem na adres wlochy@oeiizk.waw.pl zgłoszenia zawierającego:
imię i nazwisko
adres zamieszkania
pesel
telefon kontaktowy
e-mail
miejsce pracy
W terminie do dnia 20.06.2016 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł, a do dnia 20.07.2016
pozostałą kwotę tzn. 1390 zł na konto UEF Wojciechowski, ul. Zielona 25 m. 11, 90-602 Łódź
Konto bankowe: Bank Polski 19 1440 1231 0000 0000 1678 5431
Przy wpłatach proszę dopisać: Muhlbach 24.09-01.10.2016 oraz imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:
Jan Makrocki (UEF) – tel. (0-42) 630 08 22 wew. 207, e-mail: janek@uef.lodz.pl
Bożena Boryczka (OEIiZK) – tel. 693 280 623, e-mail: wlochy@oeiizk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

