КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ Т А СПО РТУ
вуя.Дворцова, 32/ 29 , м.Кропивницький, 25022 , тел. (0522 ) 24 - 15- 28 ,
e-mail: public@osvita.kr-admin.gov.ua, код в ЄДРПОУ 38802700

на №

від

Керівникам органів управління
освітою рай держадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад
Директорам шкіл-інтернатів
Про проведення II Міжнародного освітнього
інтернет-марафону
Відповідно до листа Глобальної громадянської ініціативи Вертикаль (GCL
Vertical, Estonia) від 19 жовтня 2017 року № 26/11, спільно з Державною
науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і
науки України та повідомляємо що 12-15 грудня 2017 року відбудеться

II Міжнародний освітній інтернет-марафон за темою: “Досвід успішних
реформ естонської й фінської освіти для України. Європейський
контекст”(програма додається), який проводиться згідно з Концепцією “Нова
українська школа”, для керівників, методистів, науковців, науково-педагогічних
та педагогічних працівників установ освіти, слухачів закладів післядипломної
освіти та інших зацікавлених осіб, які працюють у сфері освіти.
Спікерами на цьому заході виступатимуть представники Міністерства
освіти і науки України та підпорядкованих установ, керівники та педагогічні
працівники закладів освіти Естонії, Фінляндії та Нідерландів.
Участь
в Інтернет-марафоні,
відвідування
онлайн-семінарів
є
безкоштовним. За додатковими умовами передбачено можливість отримати
сертифікат підвищення кваліфікації тривалістю 2ECTS.
Для участі в освітньому інтернет-марафоні необхідно здійснити
реєстрацію в онлайн-режимі за посиланням https://goo.gl/vfvwYZ. За довідками
звертатися за тел.+38(044)248 60 70, +38(068)37 54 634, +38(050) 16 63 936.
Просимо довести зазначену інформацію до відома педагогічних
колективів навчальних закладів.
Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління
Єременко 24 03 44

Л.ШАТНА

phone: +372 5891 0685
e-mail: contact@gci-vertical.org
web-site: www.gci-vertical.org

« 19 » жовтня 2017 р.

№26/11

Голові Кіровоградської обласної державної

Шановний Сергію Анатолійовичу!
ільна громадянська ініціатива Вертикаль (GCI Vertical, Estonia) спільно з
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України, Державним вищим навчальним закладом «Університет
менеджменту освіти» Національної АПН України, Видавничою групою «Основа»,
Громадською спілкою «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» та за
підтримки Посольства України в Естонії, Міністерства іноземних справ України реалізує
міжнародний проект «Кращі світові освітні практики».
Згідно з затвердженою програмою курсів підвищення кваліфікації (керівників
закладів освіти, педагогічних працівників) «Досвід успішних реформ Естонської й
Фінської освіти для України. Європейський контекст» 12-15 грудня 2017 року
відбудеться II Міжнародний Інтернет-Марафон за концепцією «Нова українська
школа». Спікерами на цьому заході виступатимуть представники Міністерства освіти та
підпорядкованих установ, керівники та педагогічні працівники закладів освіти Естонії,
Фінляндії та Нідерландів. Участь у II Міжнародному Інтернет-Марафоні, відвідування
онлайн-семінарів є безкоштовним. За додатковими умовами передбачено можливість
отримати сертифікат підвищення кваліфікації тривалістю 2 ECTS.
Завдяки співпраці з державними структурами України, Білорусії, Казахстану,
Молдови та інших країн у Першому Марафоні прийняли участь понад 12 000 освітян.
Просимо сприяти інформуванню наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, керівників навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів,
слухачів закладів післядипломної освіти у вашій області та долученню до заходу
педагогів тих закладів, що не мають технічної можливості підключитися до онлайнг
заходу. Реєстрація здійснюється онлайн за посиланням: https://goo.glArfvwYZ
Додаток 1: програма II Міжнародного Інтернет-Марафону.
Додаток 2: витяг з протоколу №2 засідання Ради ректорів.
Додаток 3: витяг з протоколу №7 засідання Вченої ради ДВНЗ.
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Другий міжнародний Інтернет-марафон
«Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для України.
Європейський контекст» *
Реєстрація — https://qoo.ql/vfvwYZ

День 1-Й
12 грудня 2017 року

|
№
1

3

і!г і

Спікер

Тема

Катрі Анттіла, директор фінськоруської школи Східної ФІНЛЯНДІЇ
Ізабелла Рійтсаар, директор
Таллінської гімназії Пає, Естонія

Ежедневная работа школы и успех
финского образования
Як надихнути школярів на успішну
карьеру та покращити навчання в
школі
Реалізація програми занурення в
школі Естонії. Навчання
національних меншин

Наталія Преснєцова, завідувач
програми занурення, Та/і/іінська
гімназія Пає, Естонія

Час
15.00-15.45
16.00-16.45

17.00-17.45

День 2-Й
13 ГРУАНЯ 2017 року
Спікер
Тема
Різниця між поколіннями та як їм
Ірене Кюосаар, керівник Фонду
"'-'5
порозумітися
інтеграції, натхненник програми
мовного занурення, лідер у процесі
щ м
переходу на вивчення естонських мов,
1. - ;
Ш іііЯ ііІ іВ И И Я І І іІШ
один з творців та розробників моделі
:b ä i
мультикультурних шкіл
6
Дмитро Міщенко, консультант
Освітні роботи - навчання із
державної установи HITSA, учитель
захопленням
інформатики, освітній технолог,
андрагог, Естонія
Створення середовища для навчання
7 r.':: Вім Барендрет, Hідерланди, член
ДООН - агенції бережливої розробики навичок XXI століття - Хакатони в
освіті .
' ЦШШ інновацій. Консультант, фасилітатор,
тренер; драйвер інновацій із впливом;
'Л
спеціаліст та консультант
Л..-ЇJ‘Іх'.ХіЩ
Міжнародних Хакатонів та освітніх
подій; власник компанії TM І & TACK
:

Час

№

* У програмі мож/іиві зміни
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£не-Сільвія Сарв, експерт із розробки
курикулумів та освітніх реформ у
Східній Європі, Естонія

............................. .
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Школа-щастя - дослідження та
реальність
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День 3-й
14 червня 2017 року
Спікер

№

Ірене Кюосаар, керівник Фонду
інтеграції, натхненник програми
мовного занурення, лідер у процесі
переходу на вивчення естонських мов,
один з творців та розробників моделі
мультикультурних шкіл
Дмитро Міщенко, консультант
' 10
гШ
МНр
державної установи HITSA, учитель
інформатики, освітній технолог,
андрагог, Естонія
11 Марина Курвітс, докторант Інституту
цифрових технологій Талліннського
університету, керівник студії
педагогічного дизайну Kurvits Studio,
консалтингові послуги освітнім
установам, одна з найпопулярніших
освітніх блогерів у російськомовному
інтернет-просторі
9

Юрі Курвітс, керівник з розвитку
навчальних програм підготовки
вчителів Центру інновацій в освіті
Талліннського університету, керівник
навчальної програми з підготовки
вчителів, які викладають два або три
навчальних предмета, лектор
дидактики, математики Талліннського
університету, лектор математичного
аналізу Талліннського технічного
університету, тренер і ментор
12 Ене-Сільвія Сарв, експерт із розробки
курикулумів та освітніх реформ у
Ш м т Східній Європі, Естонія

День 4-й
15 грудня 2017 року
* У програмі можливі зміни

Тема

Час

Освіта глобального світу. Виховання
людини світу.

15.00-15.45

Оновлена Е-школа (еКооІ) допомога у викладанні та навчанні

14.00~14.45

Як вчителю перевернути клас.
Інструменти для вчителя

17.00-17.45

Освітній потенціал.... рекомендації
для майстерні

18.00-18.45

:

_пікер

Тема

Вім Барендрет, Нідерланди, член
ДООН - агенції бережливої розробики
інновацій. Консультант, фасилітатор,
тренер; драйвер інновацій із впливом;
спеціаліст та консультант
Міжнародних Хакатонів та освітніх
подій; власник компаніїТМІ &ТАСК

Як розробляти нові ідеї та бути
готовим змінитися самому і
змінювати навколишній св

15 оо 15 45

Підтримуюча педагогіка та як
допомогти учню стати успішним
Цифрова компетентність вчителя,

14 . 00~ 14.45

■ в іе г із п а *

Наталья, помічник учителя фінськоруської школи Східної Фінляндії
Марина Курвітс, докторант Інституту
цифрових технологій Талліннського
.
університету, керівник студи
педагогічного дизайну Kurvits Studio,
консалтингові послуги освітнім
установам, одна з найпопулярніших
освітніх блогерів у російськомовному
'
інтернет-просторі
Юрі Курвітс, керівник з розвитку
навчальних програм підготовки
вчителів Центру інновацій в освіті
Талліннського університету, керівник
навчальної програми з підготовки
вчителів, які викладають два або три
навчальних предмета, лектор
дидактики,
математики Талліннського
п
г 1
університету, лектор математичного
аналізу Талліннського технічного
університету, тренер і ментор

* У програмі мож/іиві зміни
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УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
“ 13“ жовтня 2017 р. м. Київ

№2

ВИТЯГ
з протоколу Ж 2 засідання Ради ректорів (директорів)
Українського відкритого університету ліслядишюмної освіти
від 13 жовтня 2017 р.
СЛУХАЛИ:
Про досвід освітньої співпраці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з партнерськими
освітніми організаціями (Громадською організацією "Global Educational Discovery", Голова
правління Соколянська Ірина Тимофіївка; Global Civil Initiative ’'Vertical", Голова правління
Цилюрик Микита Олександрович; Глобальною громадською ініціативою "Вертикаль”, Голова
правління Цилюрик Олександр Миколайович; Державною науковою установою «Інститут
модернізації змісту освіти». завідувач сектору координації діяльності регіональних навчальних
закладів відділу післядипломної педагогічної освіти по роботі із закладами післядипчомної
педагогічної освіти Гончаренко Наталія Миколаївна) щодо розроблення та упровадження
інноваційних форм короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників
(Інтернет-марафоиів, освітніх форумів тощо) з опанування перспективних практик реформування
освіти в Естонській Республіці та Фінляндській Республіці.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити досвід освітньої співпраці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з
партнерськими освітніми організаціями (Гоомадською організацією “Global Educational
Discovery'’:, Голова правління Соколянська Ірина Тимофіївка; Global Civil Initiative "Vertical'’,
Голова правління Цилюрик Микита Олександрович; Глобальною громадською ініціативою
''Вертикаль ”, Голова правління Цилюрик Олександр Миколайович; Державною науковою
установою «Інститут модернізації змісту освіти», завідувач сектору координації діяльності
регіональних навчальних закладів відділу післядипломної педагогічної освіти по роботі із
закладами післядитюмної педагогічної освіти Гончаренко Наталія Миколаївна) щодо
розроблення та упровадження інноваційних форм короткострокового підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (Інтернет-марафонів, освітніх форумів тощо) з опанування
перспективних практик реформування освіти в Естонській Республіці та Фінляндській Республіці.
2. Активно розвивати освітню співпрацю ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» з
партнерськими освітніми організаціями у рамках Всеукраїнського експерименту «Підготовка
керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями
компанії Microsoft Україна», 2017-2021 (Наказ МОН України від 31.05. 2017 р. № 763) з метою
розроблення й упровадження інноваційних форм короткострокового підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (Інтернет-марафонів, освітніх форумів тощо) для набуття ними
інноваційних компетентносте?! щодо реалізації освітніх реформ та упровадження Концепції Нової
української школи в освітню практику.
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3. Рекомендувати до впровадження у закладах післядипломної педагогічної освіта України
навчальну програму спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівників закладів
освіта, педагогічнЕК працівників) дистанційної форми навчання «Досвід успішних реформ
Естонської й Фінської освіти для України. Європейський контекст» (авторський колектив:
В. В. Олійник, Ю. І. Завалевський, М. О. Цилюрик, Л. М. Оліфіра, І. Т. Соколянська,
О. М. Цилюрик, Н. М- Гончаренко та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника).
4. З метою сприяння професійному зростанню педагогічних працівників у системі
післядипломної педагогічної освіти розробити і впровадити в освітню практику навчальнометодичні матеріали за результатами проведення Першого Міжнародного Інтернет-марафону.

Голова
Ради ректорів (директорів^;
УВУПО

В.В. Олійник

Виконавчий директор
УВУПО

О.М. Отич

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Д ЕРЖ А ВН И Й ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
вул. Січових Стрільців, 52-% м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00
E-mail: rector@umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

На№

вад

ВИТЯГ
з протоколу № ? засідання Вченої ради
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
від 18 жовтая 2017 р.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження навчальної програми спецкурсу для слухачів курсів
підвищення

кваліфікації

(керівників

закладів

освіти,

педагогічних

працівників) дистанційної форми навчання «Досвід успішних реформ
Естонської й Фінської освіти для України. Європейський контекст»
(авторський колектив: В. В. Олійник, Ю. І. Завалевський, М. О. Цилюрик,
Л. М. Оліфіра, Н. М. Гончаренко, І. Т. Соколянська, О. М. Цилюрик та ін.; за
заг. ред. В. В. Олійника).
УХВАЛИЛИ:
Затвердити навчальну програму спецкурсу для слухачів курсів
підвищення

кваліфікації

(керівників

закладів

освіти,

педагогічних

працівників) дистанційної форми навчання «Досвід успішних реформ
Естонської й Фінської освіти для України. Європейський контекст»
■.

.

(авторський колектив: В. В. Олійник, Ю. І. Завалевський, М. О. Цилюрик,
Л. М. Оліфіра, II. М. Гончаренко, І. Т. Соколянська, О. М. Цилюрик та ін.; за
заг. ред. В. В. Олійника).
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