


Додаток до листа МОН України 
№ 6/1393 від  20.11.2020 

Графік проведення вебінарів відповідно до плану спільних заходів  
МОН України, Представництва в Україні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
та громадської організації «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» (ГО ЗЧО) 

(грудень 2020 – січень 2021) 

№ 
з/п 

Назва (тема) вебінару  
і посилання на реєстрацію 

Дата і час 
проведення 

Цільова аудиторія 

1.  «Безпечна та дружня до дитини школа» – 
cистемна модель для створення сприятливого 
освітнього середовища в контексті реформи  
НУШ» 

Реєстрація за посиланням 
https://forms.gle/dCF9auVxdctr7Nt2A 

9 грудня 2020 

14:00-15:30 год 

Представники органів 
управління освітою 
різних рівнів 

2.  «Безпечна та дружня до дитини школа» – 
cистемна модель для створення безпечного і 
здорового освітнього середовища у закладах 
освітив контексті НУШ» 

Реєстрація за посиланням 
https://forms.gle/amH9DkmYDBKuNbhE8 

16 грудня 2020 

14:00-15:30 год 

Керівники 
та педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої і 
дошкільної освіти всіх 
регіонів 

3. «Як користуватися онлайн-системою для 
експрес-оцінювання рівня безпеки, комфорту і 
якості освіти у закладах освіти» 

Реєстрація за посиланням 
https://forms.gle/kxMbK8ED219sNgyX9 

23 грудня 2020 

14:00-15:30 год 

Керівники 
та педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої і 
дошкільної освіти всіх 
регіонів 

4. «Ресурси для дистанційної і очної підготовки 
вчителів з питань БДДШ і забезпечення 
компетентісного навчання у закладах освіти» 

Реєстрація за посиланням 
https://forms.gle/21bQipQtoPeX8PDz6 

12 січня 2021 

14:00-15:30 год 

Керівники 
та педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти всіх регіонів 

5. «Ресурси для інтегрованого компетентісного 
навчання учнів з питань здоров’я, безпеки, 
соціалізації та успішного навчання»  

Реєстрація за посиланням 
https://forms.gle/1kTNXAsMrJ8a7JSh9 

14 січня 2021 

14:00-15:30 год 

Керівники 
та педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти всіх регіонів 

Програма для кожного вебінару,  посилання для підключення через платформу Zoom, а також всі 
матеріали можна завантажити з Google-папки, посилання на яку ви знайдете під час реєстрації. 

У разі перевищення обмеження ZOOM щодо кількості учасників не більше  500 осіб, 
рекомендується переглядати вебінар онлайн на YouTube за QR-кодом, або за 
посилан-ням  https://www.youtube.com/channel/UCMgs6Kda7kpq4vhh5iQ--Vg  

Контакти відповідальних осіб за організацію заходів:  
Ольга Березюк +38 0982597490 (Viber), 0504100980, obereziyk@gmail.com 
Володимир Пономаренко +38 067 441 52 55  vlapon@ukr.net 
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