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Київський університет імені Бориса Грінченка 
ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ № 

 
Заклад (країна) Київський університет імені Бориса Грінченка 

Палац дітей та юнацтва 
Тип діяльності / 
заходу 

Інформаційний день щодо напрямків та тематик розвитку 
цифрової компетентності вчителів у рамках  проекту 
«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС 
Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-
EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHEJP 

Дата проведення 28 серпня 2019 року 
Цільова група Вчителі м. Києва 
Загальна кількість 
учасників 

26 учасників 

Робочі мови Укр/англ 
Короткий опис події / 
діяльності 

Учасник академічної групи проекту Василенко С.В., заступник 
завідувача НДЛ інформатизації освіти  ознайомила присутніх 
вчителів м. Києва з основними завданнями проекту «Модернізація 
педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 
інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – 
Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-
EPPKA2-CBHEJP, учасником якого є Університет, презентувала 
матеріали тренінгу «Сторітелінг» з метою долучення вчителів до 
серії тренінгів з розвитку цифрової компетентності. 

Підтверджуючі 
матеріали 
 

Додаток I. Списки учасників. 
Додаток ІІ. Фото / відеоматеріали. 
Додаток IІІ. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію 
про подію. 
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Додаток I. Списки учасників.
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Додаток ІI. Фото / відеоматеріали. 
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https://drive.google.com/open?id=1GAJ2Ci132f_vaPOFvHpuhIsTe13_in55 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1GAJ2Ci132f_vaPOFvHpuhIsTe13_in55
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Додаток IІІ. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про подію 
 

http://moped.kubg.edu.ua/chronology-of-events/  
 
Оголошення: https://drive.google.com/file/d/16E3lSpi5Xs28TYf6VE_I4sdCYtfx092T/view 
С. 14 – 28.08.19 
 

http://moped.kubg.edu.ua/chronology-of-events/
https://drive.google.com/file/d/16E3lSpi5Xs28TYf6VE_I4sdCYtfx092T/view

