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від ПІБ_____________

№88 від 13.07.2016
Директорам Департаментів освіти і науки 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, Директорам обласних інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, 
Начальникам міських(районних) управлінь 
освіти.

На виконання плану роботи Асоціації «Відроджені гімназії 
України», затвердженого XXIV щорічною конференцією, за 
сприяння Асоціації директорів середніх шкіл Голландії та 
європейської Асоціації Е8НА, ВГУ запрошує Вас до участі в 
Генеральній Асамблеї -  бієнале Е8НА, яка відбудеться 19-21 жовтня 
2016 року . В Асамблеї -  бієнале візьмуть участь делегації 
національних Асоціацій керівників середніх шкіл зі всіх держав 
Європи, керівники ЮНЕСКО в Європі, керівники програми РІ8А, 
Світова Конфедерація ІСР, Міністерство освіти Голландії. Тема 
Асамблеї « Міжнародне натхнення (співпраця) в освіті: значення 
керівництва» (\у\у\у: Є8йа2016.сот).

Програма туру

17 жовтня, понеділок 
до 07:00 -  прибуття до Львова 

07:00-08:00 -  переїзд до Шегині (80 км) 
08:00-09:00 -  перетин кордону 
09:00-19:00 -  переїзд до Дрездена (780 км.) 
19:00-20:00 -  поселення в готель 
20:00-21:00 -  вечеря

7:00-8:00
8:00- 12:00

12:00-20:00
20:00-21:00
21:00- 22:00

18 жовтня,вівторок 
сніданок (готель)

■ екскурсія по Дрездену
- переїзд до Маастріхта (680 км)
-  поселення в готель 

вечеря



8:00-9:00 -  сніданок(готель)
9:00-10:00 -  урочисте відкриття Асамблеї Е8НА ( Рге8ІсІепі АУ8, 
Ргезісіепї Е8НА, МіпІ8іту ої Ейисаііоп)
10:00-10:40- кава-брейк
10:40-11:45 -  кеупоіе 1: художник і новатор Даан Роозегаарде 
12:00-13:30-обід
14:00-16:30 -  4 паралельних тематичних треків 
17:30-18:30-урочистий прийом в СгапсІ Саіе 8оігоп 
18:30-19:30 — тематичні дискусії в декількох кафе на УгцЬоІ 8диаге 
18:30-19:30 -  саміт Правління Е8НА в кафе на площі Врейхов 
21:00-22:00 -  повернення в готель

8:00-9:00 -
9:00-10:15 -
10:15-10:30 -
10:30-10:45-
10:45-11:45-
12:00-13:30-
14:00-16:15-
17:00-19:00-
20:30-23:30-
23:30-00:00-

8:00-9:00 
9:00-12:00 

13:00-14:00 - 
14:00-14:15 - 
14:00-14:30 - 
зв’язком від 
15:00-16:30 - 
16:30-17:30 - 
17:30-21:00- 
21 :00- 22 :0 0 -

7:00-8:00 -  
8:00-19:00 -  

19:00-20:00 - 
20:00-21:00- 
21:00-22:00-

7:00-8:00 - 
8: 00- 12:00 -  

12:00-18:00 - 
18:00-02:00 - 
02:00-05:00 - 

З 05:00 -

20 жовтня, четверг 
сніданок (готель)
кеупоїе 2: Захарія Уолкер 
перфоменс 

кава-брек
кеупоіе 3: Майкл Фуллан 
обід на площі Врейхов 
4 паралельних тематичних треків 
екскурсія в печери Маастріхту 
гала-вечеря в печерах СЬаіеаи №егсаппе8 
повернення в готель

21 жовтня,п’ятниця
- сніданок (готель)
- відвідування шкіл (по групах) 

кеупоїе 4: Марк ван Вугт 
перфоменс

урочисте закриття Асамблеї Е8НА з зворотнім 
тематичних треків 

переїзд до Брюселля (110 км) 
поселення в готель 
екскурсія по Брюселлю 
повернення в готель

22 жовтня,субота 
сніданок (готель) 
переїзд до Праги (900 км)

поселення в готель 
вечеря
вечірній променад

23 жовтня,неділя 
сніданок (готель) 
відвідування коледжу «Унікорн» 
екскурсія по Празі
переїзд до кордону (780 км) 
перетин кордону. Переїзд до Львова 
відїзд учасників гуру



Президент ВГУ ^  Я.В. Туринський

Р.8. Реєстрація учасників туру до 12 вересня 2016 року .Для учасників 
будуть оформлені шенгенські візи у голландському посольстві. На мій 
е-шаіі потрібно вислати скановану сторінку закордонного паспорт.Всі 

запрошення з Голландії іменні. Вартість туру — 350 євро (шість 
готелей та транспортні послуги). Вартість замовлення готелів через 
тур фірму, електронних анкет англійською мовою , запрошень на 

візу страховки, відрядження до Києва- 800 грн (якщо є віза-300 грн). 
Вказані кошти перераховується після реєстрації.

Р.8. Документи на шенгенську візу стандартні: закордонний 
паспорт, ксерокопія українського паспорту, 2 фото, довідка про 

доходи з місця роботи, або пенсійного фонду за останні півроку. 
Вони пересилаються новою поштою, або передаються особисто до 

Києва у технічний ліцей ( вул. Тампере, 9) директору Анатолію 
Андрієнку . Мобільний телефон директора 067-234-41-85


