МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _08.04.2016_ № _3/3-9-243-16_
На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення весняної сесії
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального
закладу
Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 №1360,
з
17 до 19 травня ц.р. у м. Київ Національним еколого-натуралістичним
центром
учнівської молоді буде проведена весняна сесія Всеукраїнської
школи
методиста позашкільного навчального закладу (додаток 1).
На навчання запрошуються методисти позашкільних навчальних закладів,
інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів.
Для участі у школі просимо до 4 травня подати заявку на електронну
адресу: nenc@nenc.gov.ua (додаток 2).
Заїзд та реєстрація учасників – 17 травня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.
Від`їзд – 19 травня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91;
e-mail:nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.
Додаток: на 2 арк.
Заступник директора департаменту

Вербицький В.В. 430-02-60

В. О. Карбишева

Додаток 1
до листа МОН України
від 08.04.2016 № 3/3-9-243-16
Програма
весняної сесії Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу
09.00-13.00

13.00-13.25
13.25- 14.50

14.50- 15.15
15.30- 18.00

17 травня, вівторок
Заїзд та розміщення учасників. Реєстрація.
Ознайомлення з експозицією
виставки науково-методичної та
навчально-методичної літератури, матеріалів фахових конкурсів
педагогічної майстерності.
Представлення керівників проекту.
Лекційні заняття:
- Освітні парадигми та їх специфіка. Зміна акцентів та підходів у системі
позашкільної освіти. Наукові основи методичного менеджменту у сфері
післядипломної освіти.
- Концептуальні засади науково-експериментальних пошуків у сфері
методичної служби. Структура науково-дослідницької роботи. Методи
дослідження.
Проблемна дискусія, міні-тренінг.
1. Лекційне заняття:
- Інноваційні форми роботи у сфері методичного менеджменту.
2. Тренінг:
- Моделювання інноваційних форм роботи.
18 травня, четвер

9.30-12.00

Лекційні заняття:
- Аналітико-експертна діяльність у сфері позашкільної освіти: теорія і
практика.
- Наукові підходи до планування. Критерії ефективного індивідуального
плану.
12.15- 14.00 Тренінги:
- Аналіз індивідуальних планів роботи методистів.
- Натхнення. Інструменти коучингу.
19 травня, п’ятниця
1. Міні-лекція:
- Координація роботи над методичними проблемами педагогічних
працівників. Основи наукового дослідження у роботі педагога над
методичною проблемою.
2. Практичне заняття:
- Розроблення програми професійного саморозвитку методиста
позашкільного навчального закладу.
13.30- 13.45 Підведення підсумків роботи весняної сесії.
Після 14.00 Від’їзд учасників заходу.
9.30 – 13.30

Додаток 2
до листа МОН України
від 08.04.2016 № 3/3-9-243-16
Заявка
на участь у Всеукраїнській школі методиста
позашкільного навчального закладу
1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного навчального закладу: ________________
____________________________________________________________ .
6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу:
____________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ___________________________ .
8. Е-mail (за наявності): __________________________________________ .

Керівник:

______________________________
/підпис/

М.П.

“___” _______________ 2016 р.

__________________
/ініціали, прізвище/

