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Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об'єднаних територіальних громад
Керівникам закладів освіти
обласного підпорядкування
Про проведення тренінгу
Інформуємо, що на виконання наказів МОН України від 15.01.2018 р. №
34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників
для роботи в умовах Нової української школи» та від 15.01.2018 р. № 36 «Про
затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної
освіти», з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної
компетентності вчителів початкової школи Кіровоградської області, які
навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до
концепції «Нова українська школа», у період з 04 по 20 червня 2018 року буде
проведено тренінг (підсумкова очна сесія) з проблеми «Особливості реалізації
концептуальних засад Нової української школи».
Третя (підсумкова) очна сесія (30 годин) триватиме 5 днів: 2 дні заняття
проводять місцеві тренери, визначені додатком 1, на базі закладів загальної
середньої освіти органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських
рад об'єднаних територіальних громад, а 3 дні – проводять тренери КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського» та тренери, підготовлені
громадською організацією «Освіторія», на базі закладів загальної середньої
освіти м. Кропивницького за графіком, що поданий у додатку 3.
Під час сесії відбудеться захист випускної роботи презентація
авторського творчого продукту (додаток 4).
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Просимо відрядити для участі в заході педагогічних працівників згідно з
додатком 3 та підтвердити їх участь до 18 травня 2018 року за формою
https://goo.gl/forms/kz7JPI7HH8hrWVAU2 .
Початок тренінгу о 9.00.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок сторони, що відряджає.
Додатки: на 10 арк. в 1 прим.
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