НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЦІППО
ВІРТУАЛЬНА КАФЕДРА АНРАГОГІКИ ЦІППО
Хто цікавиться проблемами професійного розвитку педагога Нової української школи,
науковці і практики, тренери і координатори НУШ, управлінці і методисти, батьки,
натхненники і реалізатори освітніх змін!

Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ В
КРУГЛОМУ СТОЛІ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ
«НОВА

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА:
ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»,
який відбудеться
22 лютого 2018 року з 12.00 до 15.00
Ініціатор та організатор круглого столу:
кафедра
філософії
і
освіти
дорослих
Центрального
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти».










За участю:
 Тамари Сорочан – одного із розробників
Типової освітньої програми організації і
проведення підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
закладами
післядипломної
педагогічної освіти, директора ЦІППО, доктора педагогічних наук, професора;
Юрія Завалевського, в.о.директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Вікторії Сидоренко, Тетяни Кравчинської, Юлії Махновець – тренерів Нової
української школи;
Ольги Просіної – одного із розробників Державного стандарту, учасниці проекту
«Нова українська школа – 2»;
Марини Скрипник, Ярослави Швень, Андрія Єрмоленка, Марини Ілляхової, Олексія
Самойленка, Любові Панченко, Лідії Ніколенко, Вікторії Левченко, Марини
Фарухшиної, Світлани Жуковської – науково-педагогічних працівників кафедри
філософії і освіти дорослих ЦІППО;
науково-педагогічних працівників ОІППО;
методичних служб усіх рівнів;
слухачів курсів підвищення кваліфікації.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
І. Концептуальні засади Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні
орієнтири, освітні результати.
ІІ. Педагог в просторі освітніх можливостей.
ІІІ. Підвищення кваліфікації педагога Нової української школи: виклики й альтернативні
моделі.
ІV. Культура управління професійним розвитком педагога Нової української школи.
До круглого столу передбачено тематичний випуск журналу «Методист», збірник
спецкурсів «Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах
формальної і неформальної освіти», Е-програму заходу.
Онлайн-трансляція круглого столу відбуватиметься на сайті Віртуальної кафедри
андрагогіки ЦІППО (ppo.mk.ua. Розділ_Конференція).
Реєстрація учасників круглого столу відбуватиметься з
03.02 по 22.02.2018 у Віртуальній кафедрі андрагогіки ЦІППО
(ppo.mk.ua. Розділ_ Конференція)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNa1j2eQvN
p4-MakCIzavKEKp9KE3HH13oEpFK29xTOVFcw/viewform

Організаційний внесок за участь становить 60 грн
(включає Е-програму круглого столу; код доступу до матеріалів-презентацій
запрошених осіб на сервері; сертифікат учасника круглого столу із зазначенням
кількості ЕКТС-кредитів).
Переказ оргвнеску здійснюється через ПРИВАТБАНК, поповнення рахунку «Переказ
особистих коштів ПІБ учасника» на картку 5168742700473626 (Єрмоленко Андрій
Борисович) із вказівкою ПІБ учасника. Сканкопію квитанції про оплату участі в круглому
столі надсилати на andragog.vka@gmail.com.
Ключові матеріали (доповіді та презентації) будуть розміщено на сайті Віртуальної кафедри
андрагогіки ЦІППО (ppo.mk.ua. Розділ_Конференція), в Електронній бібліотеці НАПНУ
(Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти_ресурс кафедри філософії і
освіти дорослих).
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ ТА ВСЕБІЧНОГО ДІАЛОГУ
АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ:
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 3, зала засідань
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:
(044) 481-38-41, 097-622-99-41 (Олена Олександрівна)
095-55-45-590 (Андрій Борисович)

