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Шановні колеги!
Київський міжнародний університет висловлює Вам щиру подяку за
підтримку інтелектуально-творчих партнерських проектів програми
«Школа-КиМУ/ Коледжі -КиМУ: партнери в освіті»,
в межах якої учні закладів освіти Кіровоградщини були учасниками та
переможцями Всеукраїнської олімпіади та Універсіади, фестивалів творчих
колективів, присвячених Дню Землі, спільних наукових конференцій, тощо.
З метою реалізації реформи середньої освіти «Нова українська школа»,
узагальнення, систематизації педагогічних здобутків освітян запрошуємо
керівників закладів м. Кіровограда та Кіровоградської області та вчителів
взяти активну участь у XXVI Міжнародній науково-практичній
конференції науково-педагогічних працівників
«Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього
процесу: погляд науковців і практиків»,
яка відбудеться 25–26 березня 2021 року, де і буде реалізований
інноваційний інтелектуальний проект
«Портрет сучасного директора-партнера»,
що дасть змогу обговорити та визначити спільні підходи до вдосконалення
співпраці в програмі «Школа–КиМУ/ Коледжі -КиМУ: партнери в освіті»,
відповідно до потреб часу.
Київський міжнародний університет звертається до Вас із пропозицією
посприяти участі старшокласників (9,10,11 класи) закладів освіти м.
Кіровограда та Кіровоградської області в інноваційних творчо-інтелектуальних
проектах 2020–2021 н.р, зокрема:
– Всеукраїнській Універсіаді (27 лютого 2021 р.);
– Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Зіркові барви» (27 березня
2021);
– Всеукраїнському молодіжному архітектурно-художньому фестивалі
«Золотий перетин» (27 березня 2021р.)

Новий інтелектуальний проект
як один із напрямів реалізаціїї програми
« Школа-КиМУ/Коледжі-КиМУ -партнери в освіті»
(реалізується за підтримки Всеукраїнського журналу
« Директор школи, ліцею, гімназії»)

Орієнтовні питання для створення портрета
сучасного директора-партнера
1. Які зі своїх педагогічних здобутків Ви вважаєте
важливими і значущими?
2. Сформулюйте гасло Вашої педагогічної діяльності.
3. Які риси сучасних учнів Ви найбільш цінуєте, і якими
учнями/ випускниками Ви пишаєтеся?
4. Які ознаки колективу, яким Ви керуєте , на Ваш погляд, є
пріоритетними?
5. Що б Ви змінили у системі сучасної освіти?
6. Як Ви вважаєте, що є підґрунтям або пріоритетом у
педагогічній взаємодії партнерів закладів середньої
освіти і закладу вищої освіти - КиМУ?

Узагальнений матеріал буде опублікований на сторінках
журналу «Директор школи, ліцею, гімназії». Матеріали
надсилати на eл.пошту rudakovskaya.sv@gmail.com
А також–матеріали, надіслані на конференцію, будуть
опубліковані у збірнику праць КиМУ.

