Департамент освіти і науки, молоді та спорту

ОСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

29 жовтня - 04 листопада

Локації
натисніть на обрану локацію
29 жовтня (субота)

31 жовтня (понеділок)
Середня загальноосвітня школа №140
вул. Львівська, 47/ 8

Київський дитячо-юнацький форум
«Ми можемо більше!»
Київська міська державна
адміністрація (вул. Хрещатик, 36)

1 листопада (вівторок)
Київська мала академія наук учнівської молоді

2 листопада (середа)
Центр науково-освітніх інновацій
та моніторингу
вул. Кудряшова, 12/14

на базі Київського міського будинку вчителя
(вул. Володимирська, 57)

3 листопада (четвер)
Київський Палац дітей та юнацтва

4 листопада (п’ятниця)
Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання
вул. Академіка Заболотного, 144,
Туристсько-екскурсійна база
«Юний турист»

вул. І. Мазепи, 13

4 листопада (п’ятниця)
Київський міський будинок учителя
вул. Володимирська, 57

29 жовтня (субота)
Київський дитячо-юнацький форум «Ми можемо більше!»
Урочисте відкриття Форуму

Ток-шоу «Діти та політики: Київ –
наше місто»

11.00-11.20

За участю Ганни Старостенко, голови комісії з питань освіти,
інноваційного розвитку та науки, заступника голови КМДА

Колонна зала, КМДА

11.30-12.15

За участю Ганни Старостенко, голови комісії з питань
освіти, інноваційного розвитку та науки, заступника
голови Київської міської державної адміністрації,
представників фракцій Київської міської ради

Колонна зала, КМДА

«Кожен спроможний!»

11.00-15.30

«Арсенал можливостей для М18»

11.00-16.00

«Нам є що сказати!» комунікаційно-просвітницька й
культурна програма

11.00-16.00

«Ми таки можемо більше!»

11.00-15.30

«Форум М18 on line»
«Робоче місце депутата: чи
підійде це мені?»

11.00-15.30

Екскурсії до сесійної зали
Київради для груп учасників

Робота майстер – класів
(4 зони впродовж дня: орігамі, політичний креатив,
послання меру, логіка і творчі рішення тощо)
Презентації експозицій громадських організацій,
навчальних закладів. Інтерактивне спілкування з
відвідувачами
Виступи політиків, артистів, творчих колективів
Дискусії і перегляд молодіжних партиципативних
проектів і конкурсних відео – проектів «Добрі справи»
Робота Юн-прес-центру, фотографів і журналістів

10.30-11.00
11.20-14.40
(перерва
12.30-13.30)

Колонна зала КМДА
(по обидва боки, зона №1)

Колонна зала КМДА
(по обидва боки, зона №2)
Колонна зала КМДА
сцена, зона №3
Їдальня КМДА
Кімната 110
Сесійна зала

Проведення екскурсій

Сесійна зала

29 жовтня (субота)
Київський дитячо-юнацький форум «Ми можемо більше!»

Робота творчих зон і майстер-класів «Кожен спроможний!» упродовж форуму

до 25 учасників

«Політичний креатив»

«Журавлі миру»
«Обереги долі»
«Ітелектуальні герці»

Малюємо і пишемо звернення,
побажання меру, політикам,
малюємо карикатури

Колонна зала, КМДА

10.40-16.00

Орігамі з паперу, модульне
орігамі, виготовляємо символ М18

Зала Київського
інвестиційного агенства

10.40-16.00

Виготовлення браслетів, ляльок,
листівок для АТО

Колонна зала, КМДА

Шахи, настольні ігри

Колонна зала, КМДА

10.40-16.00

10.40-16.00

31 жовтня (понеділок)
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Інститут педагогічної післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Відкриття конференції

Секційні заняття за вибором

10.00-10.30

10.30 –11.15

Порошенко Марина Анатоліївна,
Голова благодійного фонду Порошенка
Родина Тимченко (Даниїл, учень 2 класу
СЗШ № 168)
Старостенко Ганна Вікторівна, заступник
голови Київської міської державної
адміністрації
Успішне впровадження інклюзивної освіти в
навчальні заклади
Модератори: Найденко Тамара
Миколаївна, Грищенко Тетяна
Володимирівна, головні спеціалісти
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту

Конференц- зал

Навчальний клас

31 жовтня (понеділок)
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Інститут педагогічної післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Секційні заняття за вибором

Секційні заняття за вибором

10.30 –11.15

10.30 –11.15

Тренінг «Лялька як персона»
Тренери: Заєркова Наталія Віталіївна, Трейтяк
Аліна Олександрівна, методисти науково методичного центру інклюзивної освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти
КУ імені Бориса Грінченка
Ресурси для розвитку столичної інклюзивної
освіти
Модератор: Софій Наталія Зіновіївна,
завідувачка Інклюзивно-ресурсного центру
Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка

Навчальний клас

Навчальний клас

31 жовтня (понеділок)
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Інститут педагогічної післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Секційні заняття за вибором

Секційні заняття за вибором

10.30 –11.15

Усуваємо бар’єри, руйнуємо стереотипи.
Стандарти доступності та універсального
дизайну навчальних закладів «Кольорові
горнятка»
Тренер: Байда Лариса Юріївна, начальник
відділу нормативно-правового та
юридичного забезпечення діяльності
Національної Асамблеї інвалідів України
взаємодії з органами державної влади,
громадськими та міжнародними
організаціями в сфері соціального захисту
людей з інвалідністю

Навчальний клас

10.30 –11.15

Розвиток інклюзивної освіти: спільні зусилля
– запорука успіху. Подіумна дискусія.
Модератор: Бохно Олена Василівна,
начальник управління дошкільної загальної
середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту

Навчальний клас

31 жовтня (понеділок)
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Інститут педагогічної післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Секційні заняття за вибором

Пленарне засідання

10.30 –11.15

11.30 - 13.30

Компоненти успішної реалізації інклюзивної
освіти. Роль психолого-медико-педагогічної
консультації.
Модератор: Геліон Надія Іванівна,
консультант Київської міської психологомедико-педагогічної консультації
«Інклюзивна освіта в місті Києві: основні
здобутки та перспективи розвитку»
Фіданян Олена Григорівна, директор
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту
«Психологічний супровід в освіті: теорія та
реалії практики»
Макарчук Наталія Олексіївна, доктор
психологічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри загальної,
вікової та педагогічної психології Інституту
людини Київського університету імені Бориса
Грінченка

Навчальний клас

Конференц-зал

31 жовтня (понеділок)
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Інститут педагогічної післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Пленарне засідання

Пленарне засідання

Підведення підсумків. Закриття
конференції

11.30 - 13.30

«Громадсько-державне партнерство у
впровадженні інклюзії в освіті»
Модератор: Кур’янов Сергій
Володимирович, президент ВБФ «Даун
Синдром»
Данчевська Марія, співзасновник
«Співтовариства особливих сімей «Ми
разом»

Конференц-зал

11.30 - 13.30

«Нові підходи у забезпеченні додаткової
підтримкидітям з особливими освітніми
потребами»
Софій Наталія Зіновіївна, завідувачка
науково-методичним центром інклюзивної
освіти Інституту післядипломної педагогічної
освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка
Історії успіху
Скориков Олексій, учень 5 класу середньої
загальноосвітньої школи № 281
Святошинського району

Конференц-зал

13.10 - 13.30

Фіданян Олена Григорівна, директор
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту

1 листопада (вівторок)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київська мала академія наук учнівської молоді

Інтерактивне
практичне заняття
Актуалізація висвітлення
10.00-11.00 екологічних проблем
«Збережемо
мистецькими засобами
майбутнє Землі
разом»

Майстер-клас
«Методи
донозологічної
діагностики
здоров’я»

1) визначення
адаптаційного потенціалу
людини;
2) визначення біологічного
віку;
3) визначення впливу
11.10-12.40
екологічних умов на
структуру волосся
людини;
4) «Пейзаж з невидимками
(створення бактеріального
вернісажу)»

15

30

Карчина Л. Я., завідувач відділу
навчально-виховної роботи, керівник
Вчителі історії, секції педагогіки;
образотворчого Хорошенюк А. П., кандидат
мистецтва,
педагогічних наук, доцент кафедри
біології,
маркетингу та поведінкової економіки
художньої
Університету економіки та права
культури
«КРОК», керівник секції соціології,
проводять учні секції відділення
філософії та суспільствознавства

Педагогічні
працівники

Мегалінська Г. П., доцент НПУ імені
М.П. Драгоманова

103
аудиторія

103
аудиторія

1 листопада (вівторок)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київська мала академія наук учнівської молоді

Майстер-клас «Біологія
в скульптурі»

Семінар мовної
грамотності
Тренінг із формування
комунікативних умінь
та навичок
«Журналістика як
сфера професійної
діяльності та наукового
відкриття»
Майстер-клас «Цікавий
декупаж або диво
своїми руками»

12.5014.40

Використання
біологічних матеріалів
для створення
скульптур. Гармонійне
поєднання
інформаційного та
релаксаційного блоків

15.0016.20

Мовна грамотність як
показник
інтелектуального рівня
людини

10.0011.00

Ознайомлення вчителів
з основами
журналістики як
професійної діяльності.
Категорії та види
журналістики

10.0012.30

Знайомство вчителів з
основами декупажу.
Виготовлення
композиції своїми
руками.

15

25

20

10

Педагогічні
працівники

Даниленко Є. В., методист відділення
екології
та аграрних наук

103
аудиторія

Педагогічні
працівники

Астапенко І. А., керівник секції літературної
творчості, член Національної спілки
письменників України, аспірант Інституту
літератури НАНУ

103
аудиторія

Педагогічні
працівники

Іллюк Н. О.,
керівник секції журналістики, завідувач
відділу інформаційно-творчого агентства
«ЮН-ПРЕС», кандидат наук із соціальних
комунікацій

Педагогічні
працівники

Кирилюк Л. В., керівник секції
мистецтвознавства, фахівець із словесної
фольклористики, української мови та
літератури

308
аудиторія

104
аудиторія

1 листопада (вівторок)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київська мала академія наук учнівської молоді

Проведення економічної гри
Національної Ради з економічної освіти
Економічна гра
США «Ринкова економіка». Учасники
«Модель ринкової 12.40 -14.00
гри зможуть відчути себе у ролі
економіки»
підприємців, власників ресурсів та
споживачів.
Знайомимося з основами та
Майстер-клас із
законами риторики. Вчимося
основ риторики
14.10-15.40 переконувати співрозмовників.

для вчителів

Буде запропоновано більш просту і
математично строгу концепцію
програмування графами,
навантаженими тільки
Майстер-клас
горизонтальними дугами. У порівнянні з
«Програмування
12.00-13.30 традиційною концепцією
без мов
програмування, нова концепція має
програмування»
кращі характеристики компактності
запису програм, швидкості введення
даних і швидкості виконання
поставлених задач.

30

Піліна А.М., завідувач відділення
Вчителі
економіки;
економіки,
Кагляк О. В., завідувач кабінету
географії

30

Педагогічні Сенчук А. П, методист
працівники організаційно масового відділу

15

Дем’яненко В. Б., завідувач
відділення комп’ютерних наук,
Педагогічні
кандидат педагогічних наук;
працівники
Вельбицький І.В., професор,
доктор фізико-математичних наук

104 аудиторія

104 аудиторія

314 аудиторія

1 листопада (вівторок)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київська мала академія наук учнівської молоді

Ознайомлення учасників
майстер-класу з
Майстер-клас
особливостями вивчення
інтегрованого
ландшафтів на
практичного заняття
місцевості (на прикладі
лівого берега островів
відділень наук про
р. Дніпро в межах м.
Землю, хімії та біології.
Києва), гідрологічного
«Вивчення ландшафтів
режиму р. Дніпро
11.00 -15.00
20
та гідрологічних
метеорологічними
об’єктів міста Києва приладами,
інтеграція
особливостями
супутникового
розвивального
картографування русла
навчання в освіту для
р. Дніпро:
сталого розвитку»
ретроспективний аналіз.

Курлова З. О., завідувач відділення
наук про Землю, керівник секції
кліматології та метеорології;
Слободянюк Т. В., керівник секції
географії та ландшафтознавства;
Бабійчук С. М., керівник секції «ГІС
Вчителі географії, у географії»;
хімії, біології,
Руда В. О., методист відділення
природознавств, наук про Землю;
екології
Черненко В. Ю., завідувач
відділення хімії та біології, керівник
секції хімії;
Козюк Л. В., методист відділення
хімії та біології;
Пономарьова А. М., керівник
секції валеології

о. Гідропарк.
Об'єднана
гідрологічна
станція «Київ»

2 листопада (середа)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»

Порядок заповнення звітів

Директори,
заступники,
вчителі

Сікорський О.Є., статистик
видавничо-інформаційного
відділу

Конференц-зал

10.3011.00

Порядок використання

Директори,
заступники,
вчителі

Назаренко П.О.,
адміністратор обробки
даних видавничоінформаційного відділу

Конференц- зал

Інтерактивний
екскурс
«Освітній атлас у
роботі ЗНЗ м. Києва»

11.0011.45

Ознайомлення з експрес
– аналізом результатів
зовнішнього незалежного
оцінювання випускників
м. Києва;
Навчання практичного
застосування результатів
у роботі ЗНЗ

Директори,
заступники,
вчителі

Клименко І.В., начальник
відділу змісту та розробки
тестових матеріалів

Конференц- зал

Майстер клас
«Особливості
підготовки учнів до
ЗНО з точки зору
тестології»

11.4512.30

Тренінг з тестології

Директори,
заступники,
вчителі

Клименко І.В., начальник
відділу змісту та розробки
тестових матеріалів

Конференц- зал

АС «Школа»
Особливості роботи
з «Освітньою
картою Києва»

10.0010.30

2 листопада (середа)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

КП «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу»

Індивідуальний
прогрес учня
Психологічні ігри
«Гюнтера
Хорна»
Професійне
вигорання
Проблемні
аспекти в освіті
Києва

12.30-13.00

Інструменти
вимірювання
індивідуальних
досягнень учнів

Директори,
заступники, вчителі

Казиміренко Т.Л.,
начальник відділу
аналітики

Конференц-зал

Директори,
заступники, вчителі

Казиміренко Т.Л.,
начальник відділу
аналітики

Конференц-зал

Проведення
тестування,
узагальнення
результатів

Директори,
заступники, вчителі

Казиміренко Т.Л.,
начальник відділу
аналітики

Конференц-зал

Презентація

Директори,
заступники, вчителі

Казиміренко Т.Л.,
начальник відділу
аналітики

Конференц-зал

14.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

3 листопада (четвер)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський палац дітей та юнацтва

Як не потрапити у
кібер аферу

Приклади кібернебезпек. Як захистити
себе в інформаційному просторі
(електронні картки, мобільні телефони,
«листи щастя»).
Міжнародний досвід організації
кіберзахисту дітей в навчальних
закладах

Створи свій всесвіт
Історичний огляд гри ГО та її роль у
розвитку особистості в Японії;
на гобані (дошка
10.00-11.20 Майстер клас гри в ГО
для гри в ГО)

Ідеальне місто

Декілька порад «Як
прославити свій
навчальний заклад»

Майстер-клас, під час якого
будуватиметься «Ідеальний Київ».
Використання креативних форм
проведення заняття (брейнстормінг,
скетчінг, клеєння блоків-табличок тощо).
Будемо навчатися, як:
- «достукатися» до ЗМІ, щоб про це
написали в газеті як підготувати
матеріали для публікацій, щоб
зацікавити редактора й читачів;
- створити власний блог.
- знімати мобільне кіно мобілкою.

40

20

20

20

Іллюк Н.О., завідувач відділу
Керівники ЗНЗ,
інформаційно-творчого
керівники гуртків, агентства «ЮН-ПРЕС»,
вчителі, вихователі кандидат наук із соціальних
комунікацій
Симоненко В.В.
Керівники гуртків, Кротович Ю,П. тренеривчителі, вихователі викладачі спортивного
відділу з гри в ГО
Васильєва Н.П., завідувач
відділу туристичноКерівники гуртків,
краєзнавчої роботи та
вчителі, вихователі
патріотичного виховання

Керівники
навчальних
закладів

Іллюк Н.О, завідувач відділу
інформаційно-творчого
агентства «ЮН-ПРЕС»,
кандидат наук із соціальних
комунікацій

Медіа
зал 1

каб.319

каб.306

Медіа
зал 2

3 листопада (четвер)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський палац дітей та юнацтва
Майстерня
природи:
«Ялинка 3Д»
Для мене,
коханої...

Відкриваємо
нове…

Неймовірна
подорож у часі
Мистецтво
балансу

Виготовлення новорічних
композицій

Сучасні тенденції та доступні
технології догляду за шкірою
обличчя.

Методика проведення
практичних занять з біології та
хімі:
- експрес діагностика якості
10.00-11.20
води…
- зазирнемо в клітину…
- приготуй мікропрепарат…
Генеральна репетиція
інтерактивної вистави

Ефективний стресменеджмент та технології
збереження психічних
ресурсів

12

10

Керівники гуртків, Моргун Н.Ю., завідувач кабінету
вчителі,
екології,
вихователі
Шепель О.О. методист відділу біології
Педагогічні
працівники

Тищенко Є.В., керівник гуртка
«Косметологія», керівник гурткаметодист

10

Карєва М.О., відмінник освіти
Вчителі хімії,
України, завідувач кабінету
біології,
теоретичної та експериментальної
природознавства
біології, керівник гуртка-методист

700

Заступники з
виховної роботи,
керівники
театральних
гуртків

25

Педагогічні
працівники

каб.307

каб.305

каб.330

Таку Є.К., методист відділу соціальних
Кіноконцерт
ініціатив і партнерства, режисерний зал
постановник інтерактивної вистави
Морміль Г.М., методист відділу
соціальних ініціатив і партнерства,
психолог, психотерапевт в методі
транзактного аналізу

Бібліотека

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

3 листопада (четвер)
Київський палац дітей та юнацтва

Плюс на мінусдає плюс

ЛЕГО-креатив
Секрети
характеру за
почерком

Відновлюємо
традиції

10.00-10.30
(30 хв)

Говоримо про позитивне
мислення,
стресостійкість На
майстер-класі Ви
оволодієте прийомами
позитивного мислення,
що сприяє підвищенню
рівня стресостійкості

15

Психологи,
керівники гуртків,
вчителі,
вихователі

Розкриваємо власний
внутрішній потенціал",
засобами конструктора
LEGO Duplo, LEGO System

15

Педагогічні
працівники

Задорожна Н.В. завідувач відділу
науково-технічної творчості

каб.240

15

Педагогічні
працівники

Дзюба Я.Я., завідувач методичного
кабінету відділу психологічного та
методичного забезпечення

каб.224

Знайомство з основами
графології

Вивчення основних рухів
побутового українського
танцю
Організація флешмоба

20

Крот О.М.
Завідувач відділу психологічного та
методичного забезпечення

Нікабадзе Т.М. педагогорганізатор відділу художньої
Педагогічні
творчості, хореограф народного
працівники (мати
художнього колективу
змінне взуття)
хореографічного ансамблю
«Квіти України»

каб.217А

каб.105

3 листопада (четвер)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський палац дітей та юнацтва

Діловий макіяж

10.00-10.30
(30 хв)

Образи із манки

10.40-11.20
(40 хв.)

Музичний релакс

Хімічна магія…

Дрібнички для
комфорту

Тенденції сучасного
макіяжу, (контурінг
обличчя, моделювання
брів)
Арт-методика.
Майстер-клас
спрямований на
актуалізацію і
усвідомлення потреб
особистості на даний
момент, зняття
тривожності
Радимо, як
використовувати ударношумові інструменти для
вивчення музичних творів
Цікаві
експерименти
Виготовлення своїми
руками маленьких
виробів для
комфортного
домашнього інтер’єру

10

Козловська І.П., керівник
Жінки, педагогічні
гуртка «Основи візажу» відділу
працівники
біології

15

Педагогічні
працівники

10

Вчителі музики,
вчителі
початкових
класів, вихователі

12

Вчителі хімії

12

Педагогічні
працівники

Животенко Л.В.,
керівник –гуртка-методист
відділу психологічного та
методичного забезпечення

Ільєнко Г. А., методист відділу
художньої творчості, керівник
ансамблю музичних
інструментів «Експромт»
Азарова Н.В.,керівник гуртків
«Неорганічна хімія», «Хімія
навколо нас»
Стрельцова Г.М., завідувач
кабінету зоології відділу
біології

каб.305

каб.125

каб.209

каб.306

каб.310

3 листопада (четвер)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський палац дітей та юнацтва

Стилі
педагогічного
спілкування

10.40-11.20
(40 хв.)

Секрети гармонізації
сімейних стосунків

Погода в домі
«Попелюшка,
Геній чи
Нарцис?»

Київський бал

Вплив спілкування
педагога з дітьми на
навчальний процес та
почуття комфорту.
Плюси і мінуси кожного
стилю

11.30-12.00
(30 хв.)

11.30-12.00
(30 хв.)

Стилі виховання у сім’ї
та їх вплив на розвиток
особистості дитини

Вивчення рухів
повільного вальсу
Обмін досвідом зі
створення танцювальних
композицій

20

Педагогічні
працівники

Пазич Г.М. Завідувач кабінету
психолого-педагогічного
супроводу відділу
психологічного та
методичного забезпечення

30

Педагогічні
працівники

Крот О.М. Завідувач відділу
психологічного та
методичного забезпечення

Бібліотека

15

Педагогічні
працівники

Крот О.М. Завідувач відділу
психологічного та
методичного забезпечення

каб.217-а

Педагогічні
працівник
(Змінне взуття)

Стадников В.В., художній
керівник народного
художнього колективу
ансамблю спортивного
бального танцю «Фаворит»,
керівник міського
методичного об’єднання,
відмінник освіти України

каб.105

20

каб.217 А

3 листопада (четвер)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський палац дітей та юнацтва

Осіння
імуностимуляція

Конфлікт: бути чи
не бути
11.30-12.00
(30 хв.)

Моє «Я» із сумочки

Я у Хмарі

Поради щодо
профілактики
захворювань
Проблемні
ситуації та
алгоритми їх
вирішення в
різних сферах
життя
Арт-методика
на самопізнання,
самоусвідомлен
ня, саморозвиток
Навчаємось
правильно
користуватися
ресурсами
Google,пакетом
«Office»

Педагогічні
працівники

Янко В.І., завідувач кабінету
анатомії та фізіології
людини

каб.305

Педагогічні
працівники

Пазич Г.М. Завідувач
кабінету психологопедагогічного супроводу
відділу психологічного та
методичного забезпечення

Бібліотека

10

Педагогічні
працівники

Животенко Л.В. , керівник
гуртка-методист відділу
психологічного та
методичного забезпечення

каб.125

12

Педагогічні
працівники

Штурмак В.О., завідувач
відділу інформаційнокомунікаційних технологій

каю.136

10

20

4 листопада (п’ятниця)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання

80

Педагогічні
працівники

Смалюга Н. І, керівник гуртків
«Пішохідний туризм» та «Спортивний
туризм»

80

Педагогічні
працівники

Шаповалов О. М., керівник гуртків
«Пішохідний туризм» та «Спортивний
туризм»

Вивчення та відпрацювання
елементів скелелазіння на
штучному рельєфі

80

Педагогічні
працівники
(змінне спортивне
взуття)

Краєзнавчий
квест

Основи гри в закритих
приміщеннях з елементами
закритого орієнтування

80

Педагогічні
працівники

Лиховид О. В., методист краєзнавчоекскурсійного відділу

Краєзнавчий
калейдоскоп

Застосування ігрових форм у
краєзнавстві

80

Педагогічні
працівники

Рябих С. М., методист краєзнавчоекскурсійного відділу

Надання методичної та
практичної допомоги з
організації навчально-виховного
процесу та змагань у ЗНЗ

Спортивне
орієнтування

Туристськоспортивна смуга
перешкод

Підкорення
скеледрому

Смуга перешкод як основа
фізичного гарту юних патріотів

11.00-13.30
.30

Загрядський О. В., керівник гуртка
«Пішохідний туризм»

база
«Юний
турист»

4 листопада (п’ятниця)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання
Літературний екскурс до
історії України

Зустріч із «Золотим письменником
України» - Тимуром Литовченком.
Презентація його літературних робіт

Майстер-клас з хортингу
– ігрові форми

Представлення ігрових форм для
розвитку швидкісних якостей, реакції,
роботи в команді

Майстер-клас з
фехтування
(Хортинг)

Аспекти викладання фехтування у
дисципліні Хортинг як основи для
розвитку відчуття дистанції, моторики
швидкості прийняття рішень та точності

Специфіка виконання
Статуту Збройних Сил
України у Всеукраїнській
дитячо-юнацькій
військово-патріотичній
грі «Сокіл» («Джура»)
Перегляд та обговорення
відеотеки «Буремні роки
ХХ століття»

11.0013.30
30

50

Педагогічні працівники

80

Педагогічні працівники
(спортивна форма)

80

Педагогічні працівники
(спортивна форма)

Методичні рекомендації щодо
проведення конкурсу «Впоряд»,
Практичне відпрацювання команд
50

Галашев І. І., завідуючий
відділом національного
та військовопатріотичного виховання
Петренко Б. А., керівник
гуртка «Хортинг»

Педагогічні працівники

Губенко В. І., методист
відділу національного та
військово-патріотичного
виховання

Педагогічні працівники

Ільчишин С.О., методист
з музейної справи

Дискусійний майданчик
40

Семенюк В. Є.,
завідуючий краєзнавчоекскурсійним відділом

база
«Юний
турист»

4 листопада (п’ятниця)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський міський будинок учителя

Нові методики вивчення
основ математики

20

Зоц В.М., менеджер освітніх проектів
ККПНЗ «Київський міський будинок
учителя», канд. пед. наук, доцент
Шастал І.В., директор Асоціації
вальдорфських ініціатив в Україні

Ознайомлення із
методикою евритмії як
мистецтва руху, основаного
на закономірностях мови та
музики

20

Вчителі Київської вальдорфської школи
«Софія»

11.00 –
11.50

Впровадження методики
малювання форм в
навчальний процес

20

Вчителі Київської вальдорфської школи
«Софія»

«Музика»

13.00 –
13.50

Методика впливового
фактору музики на розвиток
творчих здібностей

20

Вчителі Київської вальдорфської школи
«Софія»

«Живопис»

14.0014.50

Нові методики остаточного
розвитку дитини

20

Вчителі Київської вальдорфської школи
«Софія»

«Жива
математика»

«Евритмія»

«Майстерня
вальдорфського
вчителя»

«Малювання
форм»

10.0010.50

12.00 –
12.50

Педагогічні
працівники

К. 104
Педагогічна
вітальня

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

4 листопада (п’ятниця)
Київський міський будинок учителя

«Інтелект на
кінчиках
пальців»

Майстер
-клас

«Навчальні
проекти в
школі»
«Корнинськи
й метод – 100
років потому.
Методика
парного
навчання в
сучасній
школі»

10.00-11.00

Презентація одного із
способів формування
інтелекту — за допомогою
розвитку дрібної моторики

11.00-12.00

Презентація нових
навчальних проектів у
навчально-виховному
процесі сучасної школи

12.00-13.00

Сучасний підхід до
впровадження позитивного
педагогічного досвіду, який
має міжнародне визнання

30

30

30

Вихователі
ДНЗ, вчителі
початкової
школи

Кузнецова Л.І. , вчительмонтессорі школи

Педагогічні
працівники

Пиж В.В., вчитель зарубіжної
літератури Русанівського ліцею
м. Києва, заступник голови
Тьюторської асоціації м. Києва

Педагогічні
працівники

Можаровський М.О., директор
Корнинського НВК «ЗОШ Іст. –
гімназія»

Лекційний
зал
К. 103
Лекційний
зал
К. 103

Лекційний
зал
К. 103

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

4 листопада (п’ятниця)
Київський міський будинок учителя

10.0012.00
Фестиваль
шкільних театрів:

12.3014.30
15.0017.00

«Творчий вчитель
– еліта освіти»

Виставка «Моє
натхнення –
Україна»

Популяризація
театрального
мистецтва шкільних
театрів як одного із
напрямків діяльності
творчого вчителя

10.0017.00

Експонація творів
О.Дідківської,
виконаних за
унікальною
персональною
технологією майстра

10.0017.00

Виставка лауреатів
Фестивалю
працівників установ
освіти м. Києва «Квітучі
барви таланту»

200
200
200

Педагогічні
працівники,
батьківська
громадськість

Гайдай М.І., заступник
директора з методичної
роботи ККПНЗ «Київський
міський будинок учителя»
Конференц
Кобюк С.В., завідувач відділу
-зал
краєзнавства та патріотичного
виховання ККПНЗ «Київський
міський будинок учителя»

100

Педагогічні
працівники,
батьківська
громадськість

Гордієнко Л.В., художникоформлювач ККПНЗ
«Київський міський будинок
учителя»
Дідківська О.В., член
Національної Спілки
художників України

100

Педагогічні
працівники,
батьківська
громадськість

Куневич І.В., заступник
директора з виховної роботи
ККПНЗ «Київський міський
будинок учителя»

Галерея

Галерея

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

4 листопада (п’ятниця)
Київський міський будинок учителя
Майстер-класи
лауреатів
Фестивалю
працівників
установ освіти м.
Києва «Квітучі
барви таланту»

«Творчий
вчитель – еліта
освіти»

Майстер-клас
«Авторська
іграшка»

Майстер-клас
«Осінній букет»

10.00-12.00

Презентація
мистецького досвіду
працівників освіти м.
Києва

10.00-11.00

Демонстрація
методики
виготовлення
авторської іграшки

10.00-11.00

Використання
методики монотипії як
поєднання естампу та
живопису

20

Педагогічні
працівники,
батьківська
громадськість

15

Учні,
батьківська
громадськість

15

Учні,
батьківська
громадськість

Куневич І.В., заступник директора з
виховної роботи ККПНЗ «Київський
міський будинок учителя»

Гайдай М.І., заступник директора з
методичної роботи ККПНЗ
«Київський міський будинок
учителя» Дідківська О.В., член
Національної Спілки художників
України
Кобюк С.В., завідувач відділу
краєзнавства та патріотичного
виховання ККПНЗ «Київський
міський будинок учителя»
Лясота С.Є., методист з
образотворчого мистецтва ІППО
Київського університету імені
Бориса Грінченка

Галерея

Галерея

Галерея

4 листопада (п’ятниця)

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Київський міський будинок учителя

Мистецький
воркшоп
«Таємниці
Дюрера»

«Міжнародни
й досвід»

«Будинок
учителя –
народна
аудиторія» (із
історії
освітянського
дому)

11.0012.00

Проведення бліц-уроку
з вивчення німецької
мови

12.0015.00

Ознайомлення із
історією та
сьогоденням
освітянського дому як
будівлі, яка має два
державні статуси
«Пам’ятки історії» та
«Пам’ятки архітектури»
(екскурсія англійською
мовою)

30

20

Учні 6-8 класів

Рудковська Р.А., директор
ККПНЗ «Київський міський
будинок учителя»
Захарченко М.В., завідувач
відділу по роботі із молоддю
ККПНЗ «Київський міський
будинок учителя»

Учні 8-10 класів

Рудковська Р.А., директор
ККПНЗ «Київський міський
будинок учителя»
Вовчина І.В., студентка
факультету філології
української та англійської
мови Київського
Національного Університету
ім.Т.Г. Шевченка, волонтер

Велика вітальня
К.308

Фойє

