Інститут післядипломної педагогічної освіти
План заходів Інституту
у грудні 2017 року
Дата та час
проведення
06 грудня 2017 р.
14.00

06.12.2017р.

Місце проведення
СЗШ №140
(вул. Львівська, 47/8)

ДНЗ № 208
(пр.-т Оболонський 7-А)

14.00

6 грудня 2017р
15.30

Природничо-науковий ліцей
№ 145
(вул. Шота Руставелі, 46)

Відповідальний
(контактна особа)
Семінар
«Розроблення
Н.З. Софій,
індивідуальної програми розвитку:
Н.В. Заєркова
дошкільний навчальний заклад»
А.О. Трейтяк
ознайомить учасників з поетапністю
створення індивідуальної програми
розвитку для дітей з особливими
освітніми потребами, обговорення
практичних прикладів розроблення
ІПР (відповідно до внесених змін
Постанова
Кабінету
Міністрів
України №588 від 09.08.2017 р.)

Телефон
(або e-mail)
0503119699
0509110586
0978412606

Семінар «Розвиток творчої уяви в
роботі
з
дітьми
старшого
дошкільного
віку».
Будуть
розглянуті традиційні та інноваційні
методи та прийоми роботи з розвитку
уяви, мислення, пам’яті; учасникам
буде запропоновано вправи та ігрові
завдання спрямовані на розвиток
творчої
уяви
дітей
старшого
дошкільного віку з підвищеним
рівнем пізнавальної активності
Школа педагогічної майстерності для
вчителів, що працюють у класах з
поглибленим вивченням математики
Семінар-прктикум
“Розвязування
нестандартних математичних задач”

Хмелєва –
Токарєва О.В.

0977856544

Олексюк О.А.

0936682884

Назва заходу

07.12.2017р.
10.30

Школа І-ІІІ ступеню
№ 233
(вул. Йорданська, 22-А)

07 грудня 2017 р.
15.30

СЗШ № 81
(пр. Тичини, 22-А)

13.12.2017 р.
14.00 – 16.00

СШ № 307
(вул. Лисківська, 4-Б)

13 грудня 2017 р.
15.30

13 грудня 2017 р.
15.30

Хмелєва –
Токарєва О.В.

0977856544

Назаров С. І

0631533484

Семінар-практикум
«Організація
дослідницької діяльності
на уроках у початковій школі» для
вчителів початкових класів, молодих
учителів

Полякова О. В.

0961267645

Києво-Печерський ліцей № 171
Семінар-практикум «Математичний
«Лідер»
квест
як
форма
роботи
з
(вул. Лейпцігська, 11-А)
обдарованими учнями» для учителів
математики, які працюють у класах з
поглибленим вивченням математики

Олексюк О.А.

0936682884

Герасимович О.М.

0677057955

Гімназія № 48
(вул. Прорізна, 14)

Семінар «Психологічний супровід
інклюзивного навчання » для
практичних психологів навчальних
закладів з інклюзивним навчанням
(3особи
від
району)
Семінар
презентує досвід психологічного
супроводу дітей з особливими
освітніми потребами (вадами слуху,
порушеннями мовлення, затримкою
психічного розвитку)
Семінар-практикум «Використання
інтелектуальних карт для організації
навчального процесу і самоосвіти
учителями трудового навчання» для
учителів трудового навчання

Семінар-практикум
«Розвиток
практичних умінь учнів в умовах
інтеграції предметів природничоматематичного циклу» для учителів
математики

13 грудня 2017 р.
16.30

Гімназія № 48
(вул. Прорізна, 14)

13 грудня 2017 р.
15.30

КПДЮ
(вул. І. Мазепи, 13)

14.12. 2017р.

НВК № 30 "ЕКОНАД"

11.00

(вул. Березняківська, 30-Б)

14 грудня
2017 р.
15.30

Київський університет
імені Бориса Грінченка
(пр. М. Тимошенка, 13-Б)

Герасимович О.М.

0677057955

Філоненко І.О.
Печерна Н.В.

0677427784

Хмелєва –
Токарєва О.В.

0977856544

Філоненко І.О.

0677427784

Майстер-клас
«Використання
сучасних веб-сервісів для навчання у
формі квестів на уроках математики»
для учителів математики
Науково – практичний семінар
«Реалізація діяльнісного компоненту
програми» для молодих вчителів
біології та хімії
Тренінг з розвитку критичного
мислення (для методистів, що
відповідають
за
організацію
діяльності психологічної служби і
голів МО практичних психологів та
соціальних педагогів ЗНЗ)
Семінар-практикум
«SMARTтехнології як засіб інтерактивного
навчання хімії» для методистів
РНМЦ, учителів хімії

