
Всеукраїнська школа методиста позашкільного навчального
закладу

Мета  Школи:  ознайомити  слухачів  із  сучасними  підходами  та
технологією  формування  аналітико-експертної  компетентності  методиста;
показати можливості використовувати ІКТ в обробці інформації; розробити
параметрично-показникову  модель  оцінювання  ефективності  діяльності
методичних служб; стимулювати методичних працівників до пошуку шляхів
підвищення власного іміджу та іміджу організації.

Науковий керівник проекту:
Боднар  Оксана  Степанівна,  доцент,  завідуюча  кафедрою менеджменту
освіти  Тернопільського  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,
доктор педагогічних наук.

Форма  організації  роботи  Школи: очна-дистанційна.  Термін
навчання однієї групи – один рік; кількість сесій – чотири (двічі на рік
проводяться очні сесії, двічі – дистанційно, в он-лайн режимі).

Розклад  роботи Всеукраїнської  школи  методиста  позашкільного
навчального закладу у 2012-2013 навчальному році:

І очна сесія: 5– 7 грудня 2013 р.
ІІ очна сесія: 3-5 квітня 2014 р.
І дистанційна сесія: третя декада січня 2014 р.
ІІ дистанційна сесія: четверта декада березня 2014 р.

Адреса НЕНЦ: Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19
Тел/факс: 38-044  430-02-60 (директор), 430-00-64 (заступник директора),

Тел.:  38-044  430-04-91 (заступник директора), 430-43-90 (черговий),
430-22-22 (кафедра), 430-32-36 (табір «Юннат»).

URL  www.nenc.gov.ua 
E-mail nenc@nenc.gov.ua
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ПРОГРАМА
 ІІ очної сесії

3 квітня, четвер

09.00-13.00 Заїзд та  розміщення учасників. Реєстрація (кабінет № 23,
ІІ поверх).
Огляд  виставки науково-методичної  та
навчально-методичної  літератури,  матеріалів  фахових
конкурсів педагогічної майстерності (бібліотека).

14.00- 14.10 Організаційна  нарада.  Ознайомлення  із  планом  роботи
весняної сесії школи методиста.

14.10- 15.10 Виступ. Значення та місце позашкільної освіти в реалізації
освітніх стандартів нового покоління.
Вербицький Володимир Валентинович, директор НЕНЦ
МОН України, доктор педагогічних наук, професор.

Лекційний комплекс.
15.10- 16.30 Лекція. Тема 1. Позашкільна освіта: нормативно-правова

база. Стратегія розвитку.
Сухович  Георгій  Анатолійович,  кандидат  педагогічних
наук, Міністерство освіти і науки України

16.30- 16.45 Перерва на каву

16.45- 18.00 Проблемна  дискусія. Організація
експериментально-дослідної  роботи  у  закладах
позашкільної освіти: психолого-педагогічний аспект.
Артеменко  Олена  Анатоліївна,  начальник  відділення
змісту  позашкільної  освіти  та  виховної  роботи  Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України

4 квітня, п’ятниця

Науковий  керівник  проекту:  Боднар  Оксана  Степанівна,  доцент,  завідуюча
кафедрою  менеджменту  освіти  Тернопільського  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти,  доктор  педагогічних
наук.

9.30 -10.30 Творчий  діалог.  Моделювання  науково-методичного
середовища  позашкілля:  сучасні  підходи  ті  інноваційні
технології.

10.30 – 12.00 Презентація  домашнього  завдання.  Підготовка  та
реалізація  науково-методичного  заходу  для  працівників
позашкільної освіти регіону.

12.00- 12.15 Перерва на каву

12.15 – 13.00 Тренінг. Структура науково-методичної діяльності у сфері
позашкільної  освіти,  моделювання  параметрів  та
формування оціночних показників.

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 15.00 Тренінг. Модель іміджу методиста освітньої установи.

15.00 – 16.00 Лекція. Тема  2. Наукові  основи  застосування
критеріального  підходу  до  оцінювання  освітніх  явищ  та
процесів.

16.00- 16.15 Перерва на каву

16.15 -17.15 Лекція. Тема  3.  Наукові підходи до моделювання планів
та розпорядчих документів.

17.15- 19.00 Тренінг  2. Аналіз  методичної  документації  (наказ,  план
роботи позашкільного навчального закладу).
Підсумок. Дотримання вимог ведення документації.

5 квітня, субота

Науковий  керівник  проекту:  Боднар  Оксана  Степанівна,  доцент,  завідуюча
кафедрою  менеджменту  освіти  Тернопільського  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти,  доктор  педагогічних
наук 

9.30 – 11.00 Лекція. Тема  4.  Сутнісні  характеристики  управлінської
майстерності методиста.

Лекція. Тема 5. Методи статистичної обробки інформації.

Практичне заняття з використанням ІКТ.

11.00 - 12.00 Психологічний  тренінг.  Тема:  «Аналітичний  погляд  на
трактування негативних явищ та фактів»

12.00 - 12.10 Перерва на каву.

12.10- 13.10 Вихідна діагностика. Тестування слухачів школи.

13.10- 13.30 Підведення  підсумків  роботи  Всеукраїнської  школи
методиста  позашкільного  навчального  закладу.  Вручення
свідоцтв.

Після 14.00 Від’їзд учасників заходу.


