
 

10.02.2022 №11   На № ____ ___________ 

 Керівникам закладів освіти 

  

Про організацію та проведення 

Тижня інформальної освіти  

  

 

Відповідно Концепції професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів освіти на 2021-2025 роки, схваленої рішенням колегії відділу освіти 

Новоселицької міської ради від 26.03.2021 року, наказу КУ «Центр ПРПП» від 

09.02.2022року №04 «Про організацію та проведення Академії педагогічного 

становлення», з метою безперервного професійного зростання педагогічних 

працівників закладів освіти на території обслуговування КУ «Центр ПРПП» 

інформуємо, що протягом 14-17 лютого 2022 року буде проведено Тиждень 

інформальної освіти. 

Заходи проводитимуться проводитимуться відповідно до затвердженого 

Плану-графіка, що додається. 

Видання сертифікатів не передбачається, оскільки заходи відносяться до 

інформального виду підвищення кваліфікації. 

Заходи розраховані на педагогів, які не є слухачами Програми ПРПП-2022, 

тобто не реєструвалися на заходи з неформальної освіти. 

Для приєднання використовуватиметься покликання: 

https://us02web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q

1hFQT09, ідентифікатор - 526 709 5748, пароль – cprpp. 

Просимо довести до відома педагогів. Заздалегідь вдячні за співпрацю. 

 

  

Директор КУ «Центр ПРПП» Сергій ВЛАСОВ 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q1hFQT09
https://us02web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q1hFQT09


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КУ «Центр ПРПП» 

09.02.2022 №03 

План-графік 

Тижня інформальної освіти 

для педагогічних працівників закладів освіти 

на території обслуговування КУ «Центр ПРПП» 

Дата та 

час 

прове-

дення 

Форма та зміст роботи 
Покликання для 

підключення 
Відповідальні 

14.02.2022 

14:00 

Онлайн-консультування на 

тему «Розвиток креативності 

у контексті реалізації 

компетентнісного підходу» 

ПЕРЕЙТИ 
Meeting ID: 526 709 5748 

Passcode: cprpp 

І.Катан, 

консультант 

Онлайн-консультування на 

тему «Суїцидальна поведінка 

підлітків: причини 

виникнення та алгоритми 

подолання» 

Ж.Єремія, 

психолог 

15.02.2022 

14:00 

Онлайн-консультування на 

тему «Самоаналіз і 

самоекспертиза уроку як 

складова професійної 

майстерності вчителя» 

С.Власов, 

директор 

Онлайн-консультування на 

тему «Cloud computing або 

хмарні тренди в освіті» 

Х.Бешлеу, 

консультант 

16.02.2022 

14:00 

Онлайн-консультування на 

тему «Мовні норми у 

професійній діяльності 

педагога» 

І.Катан, 

консультант 

Онлайн-консультування на 

тему «Сучасні методики 

роботи з дітьми із ООП в 

інклюзивному просторі» 

Ж.Єремія, 

психолог 

17.02.2022 

14:00 

Онлайн-консультування на 

тему «Тайм-менеджмент 

управлінця закладу освіти» 

С.Власов, 

директор 

* заходи розраховані на педпрацівників, які НЕ є слухачами Програми ПРПП-

2022 на базі КУ «Центр ПРПП» та не передбачають видачу сертифікатів. 
 

https://us02web.zoom.us/j/5267095748?pwd=ZEM5bW83RjY4QTFxWDk4WFA1Q1hFQT09

