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Директорам закладів
позашкільної освіти

Директорам ІППО

Про проведення літньої
толоки позашкільників

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  МОН  України  на  2018 р.,  затвердженого  МОН
України,  з  05  до  07  червня  2018  р.  в  м. Києві  Центральним  інститутом
післядипломної  педагогічної  освіти  УМО  НАПН  України  та  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  МОН  України  буде
проведена  Літня  толока позашкільників (проект  професійного  розвитку)  за
темою: «Особистісна  зрілість  управлінця  позашкільного  закладу  в  умовах
освітніх трансформацій».

Проект професійного розвитку «Толока позашкільників» - альтернативна
форма підвищення кваліфікації для освітян у міжкурсовий період, проходить на
засадах партнерської взаємодії, у діалозі, дискусіях, обговореннях, ділових іграх
тощо.

До  участі  в  заході  запрошуються керівники  та  методисти  закладів
позашкільної  освіти,  викладачі  та  методисти  ІППО,  методисти  методичних
центрів (кабінетів).

Після завершення Толоки, учасники отримають сертифікат.
Для  участі  в  заході  необхідно  до  01  червня 2018  р.  пройти  on-line-

реєстрацію: https://goo.gl/forms/KzOggL0fobDhAZZU2 , або за QR-кодом:

 
Заїзд та реєстрація слухачів – 05 червня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,

вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або
№ 181 до зупинки «Мостицька».

Від`їзд –07 червня після 14.00 год.
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Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає, із розрахунку: проживання – 200 - 250 грн. доба, оплата за навчання
– 200 грн.

Детальна  інформація  за  телефонами:  0505492298;  0980502719  (Ольга
Просіна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО УМО НАПНУ);
e-mail –  ktmpo  @  ukr  .  net,  prosina  .  olga  .  v  @  gmail  .  com; Кліменко Вікторія  Іванівна
(е-mail: victoriya  @  nenc  .  gov  .  ua, тел. моб. 0677998746)

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації  яка
відряджає.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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