МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _02.11.2016_ № _3/3-9-783-16_
На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
форуму молодих педагогів
позашкільних навчальних закладів
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 19 до 20 грудня ц.р. у м. Київ
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений
Форум молодих педагогів позашкільних навчальних закладів (програма додається).
На заході розглядатимуться технології побудови індивідуальної траєкторії
професійного розвитку молодих педагогів, механізми створення простору для
конструктивного спілкування та обміну досвідом, особливості формування лідерських
якостей педагогів позашкільних навчальних закладів, удосконалення системи
наставництва.
До участі в форумі запрошуються молоді педагогічні працівники позашкільних
навчальних закладів, які мають педагогічний стаж не більше п’яти років, а також
педагоги-наставники, керівники Шкіл молодого педагога (по 5-7 осіб від області).
Просимо учасників заходу до 28 листопада 2016 р. пройти on-line-реєстрацію за
електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=5914.
Заїзд та реєстрація учасників – 19 грудня до 12.00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Початок роботи Форуму − 19 грудня о 14.30 год.
Від`їзд – 20 грудня. Учасників Форуму просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91; (контактна особа –
Вікторія Тараненко), e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.
Додаток: на 1 арк.
Заступник директора департаменту

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

В. О. Карбишева

Додаток
до листа МОН України
від 02.11.2016 № 3/3-9-783-16
Програма
проведення Форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів
Місце проведення: м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді.
Термін проведення: 19-20 грудня 2016 року.
19 грудня (середа)
До 12.00
12.00-13.00

Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму.
Робота прес-центру.
Обід

14.30-15.00

Відкриття Форуму.

15.00-17.00

Панельна дискусія: «Молодий педагог: професійний
стандарт та вектори розвитку»
Презентація Всеукраїнської виставки творчості юних
натуралістів України
Вечеря

17.00-18.00
18.00-19.00

20 грудня (четвер)
8.00- 9.00

Сніданок

9.30- 10.30

13.00-13.30

1. Педагогічні майстерні
2. Дискусійні майданчики:
- дискусійний майданчик № 1. «Створення простору
для професійного спілкування молодих педагогів».
- дискусійний майданчик № 2. «Впровадження
інноваційних технологій як засіб розвитку творчої
особистості».
- дискусійний майданчик № 3. «Модернізація
системи наставництва».
- дискусійний майданчик № 4. «Ефективні практичні
моделі роботи з інтелектульно обдарованою учнівською
молоддю».
Підведення підсумків Форуму

Після 14.00

Від’їзд учасників

10.30-13.00

