ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Школа SOCIAL лідерства – STUDENT
організовує науково-освітній тур Київ - Ніжин (Україна)
та запрошує до участі соціально - згуртованих студентів
Факультету соціально-економічної освіти
НПУ імені М.П.Драгоманова
15-16 листопада 2018 року
Участь у науково - освітньому турі надасть можливість студентам
нашого університету: познайомитись з діяльністю одного із провідних
університетів країни НДУ імені Миколи Гоголя; взяти участь у
міжнародній конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів
соціальної сфери», а також пройти майстер-класи та залучитись до
обговорення актуальних питань щодо теми конференції у проблемних
групах; дізнатись про пам’ятки історії та архітектури м. Ніжина, який

визнано переможцем конкурсу “7 чудес України”
Програма науково-освітнього туру передбачає:
-

-

обговорення актуальних проблем соціальної роботи в робочих групах поряд з провідними
польськими та українськими фахівцми за такими напрямами:
Теоретико-методологічні засади соціального партнерства.
Партнерство державних закладів, установ, громадських організацій у наданні
соціальної підтримки вразливим категоріям населення.
Професійна підготовка фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії.
Технології взаємодії соціальних інститутів у сфері надання соціальних послуг:
вітчизняний та зарубіжний досвід.
Шляхи налагодження взаємодії освітніх закладів різних типів і рівнів.
Партнерська взаємодія у системі інклюзивної освіти.
можливість виступу та публікації тез або статті (за бажанням студентів);
участь у майстер-класах та тренінгах;
отримання сертифікату II Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська
взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» учасника ( за потребою).
обмін досвідом із діяльності та менеджменту університету;
ознайомлення із пам’ятками історії та архітектури м. Ніжина

Термін прийому учасників:
29 жовтня - 2 листопада 2018 р.

Київ – Ніжин
(реєстрація триває)

Тривалість програми: 2 дні

Чисельність учасників: 15 учас.

Програмою передбачено:
Проїзд: Виїзд - 15.11.18 ( ЖД вокзал Київ), від'їзд 16.11.18 (ЖД вокзал Ніжин) , проживання у
(гуртожитку), харчування та кава-брейки під час заходів
Орієнтовна вартість участі в науково-освітньому турі – 200грн

При поданні заявки для учасників осіннього науково-освітнього туру –
можливі знижки на проживання!
Реалізація науково-освітнього туру за підтримки:

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
кафедри теорії та технології соціальної роботи та Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя кафедри соціальної педагогіки і соціальної
роботи у партнерстві з Державною вищою професійною школою у м. Хелм
(Польща)

Знайомся із закладами вищої освіти України та насолоджуйся красою
та визначними пам’ятками найкращих міст України!
У Ніжині величезне число пам’яток історії та архітектури та пам’ятників і
пам’ятних знаків, що робить місто фактично музеєм просто неба!

Місто Ніжин увійшло до числа переможців конкурсу «7 чудес України»!

Реєстрація учасників: заявки (у довільній формі)
прохання надсилати на ел.адресу: dasha.bybyk@gmail.com
або на вайбер 0990771832
Інформація за тел.: (044) 246-91-78, моб.099-077-18-32 Дар’я Бибик (кафедра 55), 5 поверх

Запрошуємо та чекаємо на Вас!

