РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ
КАБІНЕТ»
33028, Україна, м. Рівне, вул. Соборна, 30 тел. 263885, 269516, 268711
Email: 
rivnemetodist@i.ua

04.04.2016 № 49м.к.
Керівнику навчального закладу
КУ «Рівненський міський методичний кабінет» 
надсилає для використання в
роботі інформаційний лист про проведення упродовж квітня 2016 року вебінарів
Консалтинговим центром «Перспектива» Видавничої групи «Основа» (м.
Харків).
Просимо довести інформацію до відома зацікавлених осіб Вашого
навчального закладу (додаток).

Завідувач КУ „ Рівненський міський
методичний кабінет ”
І.Іщук,
268711

М. Жовтан

Додаток
ВГ «Основа» у квітні 2016 року
Дата

13.04

Лектор

Тема

Платні вебінари
Климишина Надія, головний редактор Підготовка до ДПА і ЗНО
журналів «Англійська мова в
початковій школі» та «Англійська
мова. Усе для репетитора», викладач з
методики в IППО, керівник курсів
англійської мови
«MagicschoolofEnglish»

Цільова
аудиторія
Учителі
англійської
мови

21.04

Рассказова Ольга Ігорівна, доктор
педагогічних наук, завідуюча кафедри
соціальної педагогіки і соціальної
роботи КУ «Харківська
гуманітарнопедагогічна академія»

Індивідуальний супровід
особливої дитини та сім’ї в
умовах ЗОШ

Широке коло
учителів

28.04

Назаренко Вадим Сергійович,
кандидат педагогічних наук, КВНЗ
«Херсонська академія неперервної
освіти»

Інтерактивний журнал замість
презентації уроку

Широке коло
учителів

06.04

Безкоштовні вебінари
Роман Кушнір
,
головний редактор
Мотивація і заохочення: як
психологічного журналу
правильно змінювати дитину
«Експеримент», засновник і керівник
на краще, не ламаючи її?
Школи розвитку SPE, автор книг з
Початок о 19:00.
особистісного зростання

Широке коло
учителів

12.04

Казачанська Ірина Якимівна, викладач
суспільних дисциплін, «спеціаліст
вищої категорії», «викладачметодист»
ДНЗ «Мелітопольський будівельний
центр професійнотехнічної освіти»

Патріотичне виховання на
Учителі
уроках та в позаурочній роботі суспільних
з історії
предметів

16.04

Анна Гресь, висококваліфікований
психологпрактик, автор методичних
публікацій та посібників

Межі і рамки. Робота з
неслухом. Дисципліна або
вседозволеність?
Початок о 19.00

Для
вихователів
ДНЗ та
батьків

19.04

Грига В. В., учитель хімії вищої
категорії ЗОШ № 65 м. Маріуполь

«Цигарки для вчителя…»

Учителі хімії
та учителів,
що
цікавляться
ІКТ

26.04

Задорожний К. М. , к.б.н., головний
Розвиток критичного
Учителі
редактор журналів «Біологія» та
мислення в сучасній школі
біології
«Біологія. Позакласна робота»
Додаткові платні пропозиції
Відеокурс «
Особливості створення освітнього інклюзивного простору в ЗНЗ
»
22.03 Тарасенко Н.В., кандидат педагогічних Соціальнопедагогічний
наук, головний редактор журналу
підхід до формування
«Дитина з особливими потребами.
дитячого колективу в умовах
Інклюзивна освіта. Корекційна
інклюзивного закладу.
21.04 педагогіка»,
Індивідуальний супровід
Рассказова О.І., доктор педагогічних
особливої дитини та сім’ї в
наук, завідуюча кафедри соціальної
умовах ЗОШ .
педагогіки
і
соціальної
роботи
КУ
Широке коло
19.05
Формування здорового
«Харківська гуманітарнопедагогічна
учителів
способу життя особливих
академія».
дітей.

23.03

13.04
11.05

31.03

16.04

12.05

11.06

28.07

20.08

Відеокурс 
«
Експресанглійська: підготовка до ДПА І ЗНО»
Климишина Надія, головний редактор Систематизація і повторення
журналів «Англійська мова в
навчального матеріалу
початковій школі» та «Англійська
мова. Усе для репетитора», викладач з Підготовка до ДПА і ЗНО
методики в IППО, керівник курсів
англійської мови
Розвиток комунікативних
«MagicschoolofEnglish»
.
навичок під час вивчення
англійської мови в школі
Додаткові безкоштовні пропозиції
Відеокурс для вихователів ДНЗ та батьків
Анна Гресь, висококваліфікований
Як навчити батьків
психологпрактик, автор методичних
справлятися з капризами та
публікацій та посібників.
істериками. І маніпуляціями!
Межі і рамки. Робота з
Початок вебінарів:
неслухом. Дисципліна або
о 19.00
вседозволеність?
Чому покарання неефективні.
Як змінити поведінку дитини
за три тижні.
Останнє літо перед школою:
готовність дитини до навчання
(фізична, психологічна,
емоційна).
Активний відпочинок
«електронних дітей». Як
відволікти дитину від
комп’ютера?
Адаптація дітей до дитячого
садка і школи. Звикаємо без
проблем.

Для вчителів
англійської
мови

Для
вихователів
ДНЗ та
батьків

Реєстрація на вебінари закінчується за день до їх проведення. Розсилка посилань
здійснюється у день проведення вебінару на зареєстровані електронні адреси. Заявки на участь у

вебінарах надсилати за адресою 
perspektiva@osnova.com.ua або реєструватися на сайті
perspektiva.osnova.com.ua
.. Кожен учасник за бажанням може отримати сертифікат.

