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Щодо проведення Всеукраїнського
семінару-практикуму
                                   

         Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
06.02.2015  №  99  «Про  затвердження  плану  навчальних  семінарів
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2015  рік»,
від  30.09.2015  №  1/9-469  «Про  проведення  Всеукраїнського  семінару-
практикуму»,  з метою актуалізації ролі позашкільної освіти в реалізації прав
дітей на культурну і творчу діяльність у вільний час,  створення освітнього
простору позашкільних навчальних закладів в умовах реформування освіти в
Україні для формування нової моделі   виховання, з нагоди 80-річчя від дня
заснування Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  та  90-річчя  юннатівського  руху  на  Україні
Департаментом науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації
спільно з  Комунальним закладом «Харківський обласний Палац дитячої  та
юнацької  творчості»,   Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді Міністерства освіти і  науки України,  з 29 по 31 жовтня
2015  року проводиться  Всеукраїнський  семінар-практикум  для  директорів
обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)  за
темою «Екологічне  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  з  використанням
об’єктів природно-заповідного фонду».

 Звертаємо увагу на зміни у програмі проведення 29 жовтня 2015
року   (у додатку).

 Реєстрація  учасників  заходу  –  29  жовтня  2015  року  до  12.00   за
адресою:  м.  Харків,  вул.  Сумська,  37,  Комунальний  заклад  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості».  Проїзд  від  залізничного
вокзалу  м.  Харкова  (станція  метро  «Південний  вокзал»)  до  станції  метро
«Університет».

   Проживання  учасників  семінару  на  базі  дитячої  турбази
Комунального  закладу  «Харківська  обласна  станція  юних  туристів»
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Харківської  обласної  ради  (м.  Харків,  вул.  Танкопія,  15/2);  вартість
проживання − 50 грн. на добу; орієнтовна вартість харчування протягом усіх
днів семінару – 180,00 грн.

   Від’їзд –31 жовтня. Учасників Всеукраїнського семінару-практикуму
просимо завчасно придбати  квитки на зворотний шлях.

   Витрати на відрядження здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

   Увага! Просимо учасників заходу до 24.10 2015 повідомити про
прибуття до м. Харкова, а також від'їзд по закінченню заходу. 
             Додаткова інформація − за телефонами: 0(57) 700-38-42, 0(66) 724-63-
46,  та  за  електронною  адресою:  tatevgpalace  @  gmail  .  com −  Підберезкіна
Тетяна  Євгенівна,  заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи
Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької
творчості»;   сайт: www  .  firstpalace  .  kh  .  ua. 

Додаток: у 2-х арк. у 1 прим.

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Палацу                      Т.Є. Підберезкіна
                                                  

http://www.firstpalace.kh.ua/
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                                                                                    Додаток 1 до листа  
                                                                                    КЗ «ХОПДЮТ»
                                                                                    від 22.10.2015 № 745

Програма роботи 
Всеукраїнського семінару-практикуму для директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) за темою
«Екологічне виховання дітей та учнівської молоді з використанням

об’єктів природно-заповідного фонду»

29 жовтня 2015 року

                                                        Місце проведення: КЗ «Харківський
                                                          обласний Палац дитячої та юнацької 

                творчості», 
                                           м. Харків, вул. Сумська, 37

                                                                
до 12.00 – реєстрація педагогічних працівників.
12.30-12.45 обід.
13.00-16.00  –  науково-практична  конференція  для  педагогічних
працівників  за  темою  «Шляхи  розвитку  освітнього  простору
позашкільного навчального закладу в сучасних умовах».
13.00-15.30 – пленарне засідання. 
15.300-16.30–  практична  частина  заходу  (творчі  майстерні,  майстер-класи
педагогів  КЗ  «ХОПДЮТ»  за  напрямками  позашкільної  освіти.  Для
директорів  обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних
натуралістів)  у  рамках  роботи  Всеукраїнського  семінару-практикуму
засідання «круглого столу» за темою «Удосконалення системи позашкільної
освіти в контексті розвитку регіону»).
16.30-16.50 – переїзд учасників заходу до Палацу студентів  Національного
університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (м. Харків, вул.
Пушкінська, 88, станція метро «Пушкінська»).
17.00-19.30  –  урочистий  гала-концерт  творчих  колективів  Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» до 80-
річчя від дня заснування закладу.
19.30-20.30 – вечеря.

                                         
                                         30 жовтня 2015 року

Продовження  роботи  Всеукраїнського  семінару-практикуму  для  директорів
обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)  за
темою:  «Розвиток освітнього простору позашкільного навчального закладу
еколого-натуралістичного напряму в сучасних умовах».
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Місце проведення: 
Балаклійська станція

                                                       юних натуралістів
                                                          Балаклійської районної ради
                                                          Харківської області,

КЗ «Харківський зоологічний парк»

08.00-08.30 – сніданок.
08.30-10.30  –  переїзд  до  Балаклійської  станції  юних  натуралістів
Балаклійської районної ради Харківської області.
10.30-12.30  –  презентація  досвіду  роботи  Балаклійської  станції  юних
натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області.
12.30-13.30 – обідня перерва.
13.30-15.30 – переїзд до м. Харкова. 
15.30-18.00  –  з  досвіду  роботи  Комунального  закладу  «Харківський
зоологічний парк» до 90-річчя від дня організації роботи гуртків юннатів.
19.00-20.00 – Екскурсійна програма «Харків − перша столиця України».
20.00 – вечеря.

                                       31 жовтня 2015 року
                                                                
                                                         Місце проведення: РЛП «ФЕЛЬДМАН-
                                                         ЕКОПАРК»,
                                                             КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
                                                         та юнацької творчості»
                                                         
08.30-09.20 – сніданок.
09.20-10.00 – переїзд до РЛП «Фельдман-екопарк».
10.00-13.00  –  семінар за  темою «Екологічне  виховання дітей та  учнівської
молоді  з  використанням  об’єктів  природно-заповідного  фонду.  Співпраця
позашкільного  навчального  закладу  із  громадськими  організаціями  як
передумова успішного формування освітнього простору».
13.00-14.00 – обідня перерва.
14.00-15.30  –  переїзд до Комунального закладу «Харківська обласна станція
юних туристів» Харківської обласної ради (м. Харків, вул. Танкопія, 15/2).
14.30-15.30 – засідання «круглого столу» з питань формування плану роботи
на  2016  рік  за  напрямами  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного  напряму  (Комунального  закладу  «Харківська
обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради (м. Харків, вул.
Танкопія, 15/2).
15.30 – від'їзд учасників Всеукраїнського семінару-практикуму.


