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Мета:
 Провести навчання учасників з теми: організація середньої освіти в територіальних
громадах під час військової агресії рф, відповідно до розроблених методичних матеріалів.
 Обговорити та з’ясувати шляхи розв’язання проблемних питань, що виникають в освітній
сфері громад, під час дії воєнного стану в Україні.
 Ознайомити учасників з особливостями організації реабілітаційних таборів для учнівської
молоді за кордоном у літній період.
 Представити учасникам досвід територіальних громад у вирішенні питань організації
роботи дошкільних закладів освіти.
 Обговорити механізми компенсації освітніх втрат учнів під час воєнної агресії рф на
території України

Учасники: представники ОМС територіальних громад: заступники міських, селищних, сільських
голів, керівники органів управління освітою міських, селищних, сільських рад.
Запрошені: представник Міністерства освіти і науки України.
Фасилітатор: експертка з питань освіти АМУ Тетяна Куценко.

ПРОГРАМА
Час

Tема

Доповідач

День 1: 24.05.21
11.00 – 11.05

Реєстрація учасників

11.05 –11.10

Оголошення програми заходу
Представлення запрошених спікерів

11.10 – 11.30

Презентація
методичних
матеріалів:
«Організація середньої освіти в територіальних
громадах під час військової агресії рф»

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.10
12.10 – 12.20

Обговорення механізмів компенсації освітніх
втрат учнів під час воєнної агресії рф на
території України
Обговорення проблемних питань, що виникають
в освітній сфері громад, під час дії воєнного
стану в Україні
Ознайомлення учасників з особливостями
організації таборів для учнівської молоді за
кордоном у літній період
Представлення
учасникам
досвіду
територіальних громад у вирішенні питань
організації роботи дошкільних закладів освіти

Тетяна Куценко,
експертка з питань освіти АМУ
Тетяна Куценко,
експертка з питань освіти АМУ,
Ольга
Защита,
начальник
відділу освіти, культури, молоді
і спорту Холминської селищної
ради
Олег Єресько, генеральний
директор
директорату
дошкільної,
шкільної,
позашкільної та інклюзивної
освіти МОН (уточнюється)
Представники ОМС
Олена
Кресс,
начальник
відділу освіти Семенівської
міської ради
Ірина Гейко, начальних відділу
освіти Глевахівської селищної
ради

12.20 – 12.35

Підведення підсумків

Тетяна Куценко,
експертка з питань освіти АМУ,
представники ОМС

