КАФЕДРА ЮНЕСКО

НЕПЕРЕРВНА
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
ХХІ СТОЛІТТЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
д є при Інститут педагог чної осв ти
мен Івана Зязюна НАПН України

осв ти дорослих

+38 (044) 468-33-92
www.ipood.com.ua/unesco/
04060 Київ, вул. М.Берлинського, 9
unesco.naps@gmail.com
facebook.com/UNESCO.NAES.Ukraine
www.unesco-journal.com.ua
unesco-journal@ukr.net

МЕТА КАФЕДРИ
Утвердження нтегрованої системи зд йснення
досл джень, профес йної п дготовки, а також
збору нформац ї та документац ї з проблем
педагог ки та осв ти дорослих впродовж життя.

ОСНОВНІ ЦІЛІ КАФЕДРИ
розробити сп льно з партнерами нов програми на р вн вищої
п слядипломної осв ти з п дготовки й переп дготовки науково-педагог чного
персоналу, а також осв ти дорослих впродовж життя та забезпечити
в дпов дну п дготовку;
сприяти створенню мереж для обм ну знаннями кращими вз рцями
практичного досв ду, шляхом орган зац ї заход в, створення бази даних та
спец ального веб-сайту, а також п дготовки поширення публ кац й, у тому
числ он-лайн;
сприяти створенню мереж заклад в, сп льноти викладач в, досл дник в та
студент в у галуз профес йно-педагог чної осв ти осв ти дорослих;
поширювати знання й надавати п дтримку у розробленн й мплементац ї
нац ональних стратег й план в щодо профес йної п дготовки та розвитку
вчител в, а також осв ти дорослих впродовж життя;
т сно сп впрацювати з ЮНЕСКО у межах в дпов дних програм заход в, а
також з ншими Кафедрами ЮНЕСКО.
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