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Директорам позашкільних
навчальних закладів

Про проведення осінньої сесії 
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального
закладу 

Відповідно  Плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2014  р.,
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  10.01.2014
№  21,  Міністерство  освіти  і  науки  України  та  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  з  23  до  25  жовтня  ц.р.  у  м.  Києві
проводять  осінню  сесію  Всеукраїнської  школи  методиста  позашкільного
навчального  закладу  (ліцензія  на  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів,  педагогів  позакласної  та
позашкільної роботи. Серія АЕ № 270777 (протокол №105 (наказ МОН України
від 01.07.2013 р. № 2494л). Таку школу НЕНЦ проводить із 2012 року.

Форма організації роботи школи – очна-дистанційна. Термін навчання –
один рік; кількість сесій – чотири (дві сесії – очні, дві – дистанційні в он-лайн
режимі).

На навчання запрошуються методисти позашкільних навчальних закладів,
інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів.

Навчання у Всеукраїнській школі методиста позашкільного навчального
закладу  проводиться  за  авторською  методикою  Боднар  Оксани  Степанівні,
доцента, завідуючої кафедрою менеджменту освіти Тернопільського інституту
післядипломної педагогічної освіти, доктора педагогічних наук.

Для участі у школі просимо до 13 жовтня ц.р. подати заявку за формою,
що додається, на електронну адресу: victoriya  @nenc.gov.ua.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  23  жовтня  до  13.00  год.  за  адресою:
м.Київ,  вул.Вишгородська,  19,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м.Києва: маршрутним таксі № 558 або №
181 (18+7) до зупинки „Мостицька”.

Від`їзд – 25 жовтня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях.
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Увага! Учасників школи просимо привезти із собою індивідуальний план
роботи  на  рік  або  план  роботи  методичного  відділу  (кабінету).  Програма
осінньої сесії буде розміщена на сайті НЕНЦ.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає  із  розрахунку:  проживання  –  від  120  до  150  грн.\доба  оплата  за
навчання у школі методиста - 300 грн..

Контактна інформація: 0(44) 430-02-60 (директор Вербицький Володимир
Валентинович),  0(44)430-04-91,  0677998746  (заступник  директора  Тараненко
Вікторія Іванівна) на сайті: http://nenc.gov.ua/contacts.html 

Додаток: на 1 арк.

З повагою,

Директор НЕНЦ Вербицький В.В.

http://nenc.gov.ua/contacts.html


Додаток 
до листа НЕНЦ МОН 
України

Заявка
на участь у Всеукраїнській школі методиста 

позашкільного навчального закладу

1. Прізвище: ____________________________________________________ .

2. Ім’я: _________________________________________________________ .

3. По батькові: __________________________________________________ .

4. Посада: ______________________________________________________ .

5. Найменування позашкільного навчального закладу: ________________

____________________________________________________________ .

6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу:
____________________________________________________________ .

7. Контактний телефон: ___________________________  .

8. Е-mail (за наявності): __________________________________________ .

Керівник:          ______________________________                  
____________________         /підпис/      /ініціали, прізвище/

М.П.

“___” __________  2014р.


