
Шановні вчителі! Запрошуємо вас на 5-й 

Серпневий Інтернет-марафон від 

Видавничої групи «Основа»! 

21 та 22 серпня — «Готуємось до нового навчального року 2018»! 

До нового навчального року залишилося зовсім мало часу. А цього року він буде не просто новим, а 

ще й зі зміненою Програмою — упровадженням Концепції Нової української школи! 

«Основа», як і завжди, зібрала для вас лише найкорисніші питання для вебінарів, що ви можете 

відвідати абсолютно БЕЗКОШТОВНО! 

 

Топові теми 5-го Серпневого Інтернет-марафону 
 Гра по-новому, навчання інакше в  освітньому просторі Нової  української школи. 

Вебінар від тренера The LEGO Foundation! 

 Взаємодія між учителем, учнями, батьками, колегами під час роботи над 

виховними проектами. 

 Соціальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами. Перші кроки до 

інклюзії. Вебінар від учителя корекційного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами! 

 Формування наскрізних змістовних ліній в учнів 5–11-х класів в урочний час. 
Із повною програмою марафону ви можете ознайомитися у формі реєстрації! 

  

https://goo.gl/8QDmco 

І вже традиційно ми даруємо подарунки учасникам! 
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Цього разу 10 переможців отримають комплекти з новими сучасними посібниками, присвяченими 

розвитку ключових компетентностей учнів! Такі видання неодмінно повинен мати кожен учитель 

Нової української школи! 

 «Інтегровані проекти. Здоров’я і безпека»; 

 «Інтегровані проекти. Екологічна безпека та сталий розвиток»; 

 «Інтегровані проекти. Підприємливість та фінансова грамотність»; 

 «Працюємо з “особливою” дитиною у “звичайній” школі»; 

 «Звичайні форми роботи — новий підхід: розвиваємо ключові компетентності»; 

 Плакат «Європейські цінності». 

Умови участі у розіграші надзвичайно прості: 
 ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ: https://goo.gl/8QDmco 

 Поставити позначку «подобається» на сторінці Інтернет-

марафону https://www.facebook.com/InternetMarafon/ 

 Поставити «+» у коментарях до 

запису https://www.facebook.com/InternetMarafon/posts/1037385103108449 

 Поділитися записом на своїй сторінці. 

 10 переможців буде обрано за допомогою сервісу генерування випадкових 

списків: https://www.random.org 

Участь у всіх вебінарах, як завжди, безкоштовна.  

Контакти:  

Phone: (057) 73-19-634 

+38(068) 37-54-634 

+38(050) 16-63-936 

Email: marafon.osnova@gmail.com 

Долучайтеся до найпотужнішого професійного заходу для 

вчителів України! 
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