Інститут післядипломної педагогічної освіти
План заходів Інституту
у листопаді 2017 року
Дата та час
проведення

Місце проведення

Назва заходу

01.11.2017

СШ № 175 ім. В.Марченка
Шевченківського району м. Києва
( вул. Щербакова, 58-А).
Початок о 11.00

02.11.2017

СШ № 301 ім. Ярослава Мудрого
Деснянського району м. Києва
(пр. В.Маяковського 93-В).
Початок о 11.00
Києво-Печерський ліцей №171
«Лідер»
(вул. Лейпцигська, 11А).
Початок о 15.30

Творча педагогічна майстерня для
вчителів
математики
«Використання
функціональних
можливостей
системи
комп’ютерної алгебри (Computer
Algebra
Systems)
програми
GeoGebra
при
навчанні
математики»
Круглий
стіл
«Особливості
організації навчання біології у 9
класі» для вчителів біології, які
працюють в 9-х класах
Семінар-практикум №3 для
вчителів математики, які
працюють у класах з поглибленим
вивченням математики
Літня математична школа як
форма роботи з обдарованими
учнями

07.11.2017

Відповідальний
(контактна особа)

Телефон
(або e-mail)

Герасимович О.М.

0677057955

Печерна Н.В.

0674180900

Олексюк О.А.

553-97-89

08.11.2017

Приватна школа «Колегіум
«Олімп» (вул. Полярна, 13А).
Початок о 15.30

10.11.2017

Водно-інформаційний центр
(музей води,
вул. М. Грушевського, 1-В).
Початок о 14.00

13.11.2017

Семінар-практикум
для Філоненко І.О.
методистів РНМЦ, голів РМО та
учителів
природознавства
Тема: «Реалізація діяльнісного
компоненту програми на уроках
природознавства у 5 класі»
Методичний семінар Екологічна Санковська І.М.
освіта
та
виховання
учнів
початкової школи в умовах
мегаполісу

553-99-87

Ліцей №100 «Поділ»
(вул. Покровська, 4).
Початок о 15.30

Семінар-практикум
для Філоненко І.О.
методистів РНМЦ з хімії, учителів
хімії
«Формування
в
учнів
предметних компетентностей під
час
розв’язування
задач
із
загальної хімії»

553-99-87

16.11.2017

Національний транспортний
університет
(вул. М. ОмельяновичаПавленка, 1).
Початок о 15.30

Семінар-практикум
для Агапшук С.С.
методистів РНМЦ з екології,
учителів
екології
«Методика
створення учнівських екологічних
проектів»

553-99-87

16.11.2017

СШ № 49 (вул. Ярославів Вал,
27).
Початок о 15.30

Майстер-клас
для
вчителів Кузьменчук І. В.
зарубіжної літератури, викладачів
ВНЗ, студентів «Від читаннясканування до читання-занурення
у текст»»

553-98-20

553-99-87

22.11.2017

Київський військовий ліцей імені
Івана Богуна Печерського району
м. Києва (б. Л. Українки Вал, 25).
Початок о 15.00

22.11.2017

Творча педагогічна майстерня для Герасимович О.М.
вчителів
математики
Семінар-практикум
«Використання
ІКТ
для
формування
ключових
та
предметних
компетентностей
учнів на уроках математики у
старшій школі»

0677057955

Гімназія №315 Дарницького
району
(вул. Драгоманова, 27-А).
Початок о 15.00

Семінар-практикум для методистів Боринець Н.І.
із трудового навчання РНМЦ,
голів РМО учителів трудового
навчання (обслуговуючі види
праці) «Роль ІКТ-компетентності
вчителя у доборі форм організації
діяльності
учнів
на
уроках
трудового навчання»

0674490402

22.11.2017

Київський палац дітей та юнацтва
(вул. І.Мазепи, 13). Початок о
15.30

Тренінг для методистів РНМЦ та Агапшук С.С.
учителів курсу «Основи здоров’я»
Тема: «Мотивація до здорового
способу життя»

553-99-87

23.11.2017

НВК № 167 м. Києва (пр.
Воз’єднання, 12-в).
Початок о 12.30

Практичний семінар для вчителів Радіонова Н.В.
німецької мови спеціалізованих
закладів, що викладають у перших
класах «Навчання німецької мови
у першому класі спеціалізованої
школи»

24.11.2017

НВК № 30 «ЕкоНад», (вул.
Березняківська, 30-б).
Початок о 14.30

29.11.2017

Навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа-ліцей
№157» Оболонського району (пр.
Оболонський, 12-В).
Початок о 15.00

29.11.2017

Національний музей літератури
України (вул. Б. Хмельницького,
11).
Початок о 15.00

30.11.2017

СШ № 57 Шевченківського
району (вул. Прорізна, 19).
Початок о 15.30

Науково-методичний семінар для
вчителів початкових класів,
молодих учителів Інтеграція
змісту освіти у початковій школі
Практичний семінар «Технології
профілактики
булінгу
в
учнівському колективі»
для
класних керівників ЗНЗ (зі стажем
роботи до 5 років)
Науково-методичний семінар для
методистів РНМЦ, заступників
директорів з виховної роботи,
голів
методичних
об’єднань
класних керівників та педагогів –
організаторів закладів загальної
середньої
освіти,
заступників
директорів з навчально-виховної
роботи закладів позашкільної
освіти
«Цінності
як
базова
та
консолідуюча складова основних
орієнтирів виховання особистості»
Майстер-клас
для
вчителів
російської мови та літератури шкіл
з російською мовою навчання
«Формування
ключових
компетентностей
особистості
цифрової доби у процесі навчання
інтегрованого курсу «Література»»

Кравчук Л.В.

553-99-87

Лінчевська Г.В.

553-98-20

Савченко С.В.

553-98-20

Подолинна Т.Т.

553-98-20

