Засідання науково-методичної ради
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(з Web-трасляцією)
26 вересня 2019 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про стан дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти
регіонального рівня за 5-ма напрямами:
1.1. «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області на 2013 – 2018 роки»
та продовження й поширення експерименту на 2019 – 2024 роки.
Дегтярьова Галина Анатоліївна, завідувач кафедри
методики навчання мов і літератури, керівник
експерименту, доктор пед. наук
1.2. «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів у систему
роботи закладів освіти Харківської області на 2014 – 2018 роки».
Дрожжина Тетяна Володимирівна, координатор
проекту, координаторка майстерні гендерночутливого вчительства, кандидат пед. наук
1.3. «Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня
на 2017 – 2022 роки».
Савицька Ірина Юріївна, керівник експерименту,
директор КЗ «Харківська спеціалізована школа
з поглибленим вивченням окремих предметів № 133
«Ліцей мистецтв» Харківської міської ради
Харківської області»
1.4. «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективного
фактора забезпечення стабільності та перспектив освіти: проблеми формування
і тенденції розвитку на базі Харківського гуманітарного університету
на 2018 – 2022 роки».
Астахова Катерина Вікторівна, керівник
експерименту, ректор Харківського гуманітарного
університету «Народна українська академія»,
доктор історичних наук, професор
1.5. «Формування деяких складових готовності до подальшої служби
(роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої
освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань
щодо забезпечення гендерної рівності на 2019 – 2022 роки».
Дербеньова Аліса Григорівна, керівник
експерименту, директор КЗ «Харківська
спеціалізована школа-інтернат «Ліцей
“Правоохоронець”» Харківської обласної ради

2. Презентація кращих практик переможців ІІ обласної тематичної онлайнвиставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»
за темою «Нова українська школа: формування національної свідомості учнівської
молоді на уроках історії».
2.1. Районного методичного об’єднання вчителів історії закладів загальної
середньої освіти Шевченківського району Харківської міської ради за темою:
«Формування національної свідомості учнівської молоді на уроках історії».
3. Розгляд освітніх програм із позашкільної освіти.
4. Розгляд науково-методичних видань.
На засідання запрошуються члени науково-методичної ради та доповідачі,
які надавали відгуки на досвіди, освітні програми.
Засідання відбудеться: о 16.00 у каб. 28

Аліна Большукіна, 731 12 34

