Управління школою; Завучу. Усе для роботи; Виховна робота в школі; Класному керівнику. Усе для
роботи; Педагогічна майстерня; Шкільний бібліотекар; Вивчаємо українську мову та
літературу;Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота; Зарубіжна література; Русский
язык и литература в школах Украины; Англійська мова та література; Англійська мова в початковій
школі; Англійська мова. Усе для репетитора; Німецька мова в школі; Математика в школах України;
Математика в школах України. Позакласна робота; Інформатика в школі; Фізика в школах України;
Фізика в школах України. Позакласна робота; Історія та правознавство; Історія та правознавство.
Позакласна робота;Географія; Економіка; Біологія; Біологія. Позакласна робота; Хімія; Хімія.
Позакласна робота; Початкове навчання та виховання; Вихователю ГПД. Усе для роботи; Дошкільний
навчальний заклад; Фізичне виховання в школах України; Мистецтво в школі (музика, образотворче
мистецтво, художня культура); Трудове навчання в школі; Шкільному психологу. Усе для роботи;
Логопед; Основи здоров'я; Позашкільна освіта; Растем вместе; Зростаємо разом;

Завідувачам районних (міських)
методичних кабінетів (центрів)
Шановні колеги!
Запрошуємо вчителів початкових класів взяти участь у БЕЗКОШТОВНОМУ
інтернет-марафоні Видавничої групи «Основа», що проходитиме 24-25 січня.
Пропонуємо на вибір 8 актуальних тем:
24 січня 14.00–14.45
«Як допомогти дітям вчитися, або Ейдетика в школі»
24 січня 15.00–15.45
«Використання інтерактивних прийомів «Фішбоун» та
«Кубик Блума» на уроках у початковій школі»
24 січня 16.00–16.45
«Інклюзивний клас — крок до порозуміння з учнями»
24 січня 17.00–17.45
«Група продовженого дня, або Подаруй дитині радість»
25 січня 14.00–14.45
«Креативність — мислення поза стандартом»
25 січня 15.00–15.45
«Ранкові хвилини спілкування»
25 січня 16.00–16.45
«Сучасні методики розвитку швидкочитання в початковій
школі»
25 січня 17.00–17.45
«Спіймав птаха щастя — і ти вже успішна людина?»
Слухачі ознайомляться з сучасними методами та прийомами, що роблять навчання
ефективним, зможуть поспілкуватися з колегами та спікерами, завантажити
додаткові матеріали, замовити сертифікат про участь.
Cеред усіх зареєстрованих на інтернет-марафон буде проведено розіграш і
100 переможців отримають комплекти книжок «Скарбничка успіхів. Портфоліо» та
«Супутник читанки».
Реєстрація доступна за посиланням:
https://www.facebook.com/InternetMarafon/posts/905696229610671
або тут: зареєструватися на інтернет-марафон>>>
Долучайтесь до наших вебінарів, використовуйте нові прийоми роботи та
приєднуйтесь до тих учителів, які перетворюють початкову школу на простір щастя!
З повагою
директор Видавничої групи «Основа»

І. І. Гришина

61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, тел.: (057) 731-96-34, e-mail: secretary@osnova.com.ua,
сайт http://osnova.com.ua

