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 _18.09.2018_ № _3-909_
На № _________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
семінару-наради
Шановні колеги!
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 04.01.2018 № 12, з 30 жовтня до 1 листопада ц.р.
у м. Суми Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
спільно з Сумським обласним центром позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю буде проведений Всеукраїнський семінар-нарада «Нові
виміри результативності позашкільної освіти: вимоги часу, сучасні практики».
До участі в заході запрошуються директори обласних і Київського закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
Заїзд та реєстрація учасників – 30 жовтня до 12.00 год. за адресою:
м. Суми, вул. Привокзальна, 9-А, готель «Ювілейний» ПАТ «Сумське НВО».
Проїзд від автовокзалу м. Суми: маршрутним таксі № 61 до зупинки
«Залізничний вокзал».
Від’їзд – 1 листопада після 15.30 год. Учасників заходу просимо завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.
Для участі в заході необхідно до 21 вересня пройти реєстрацію в режимі
on-line за посиланням https://goo.gl/forms/hxLb2qGzCIC9uIur1.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Детальна інформація: у м. Київ – за тел. 0(44) 430-02-60 (Володимир
Вербицький); у м. Суми – 0542-33-11-85, 066-733-50-73 (Любов Бондар).
Додаток: на 1 арк.
З повагою
Директор департаменту

Георгій Сухович., 481-32-98,
Володимир Вербицький, 430-02-60

М. С. Кучинський

Додаток
до листа МОН
від 18.09.2018_№ 3-909_____
Орієнтовна програма Всеукраїнського семінару-наради
«Нові виміри результативності позашкільної освіти:
вимоги часу, сучасні практики»
До 12.00
12.20 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 16.00

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
19.00 – 21.00

30 жовтня
Реєстрація учасників семінару-наради
Обід
Відкриття семінару – наради
Психолого-педагогічний дайджест «Якість позашкільної освіти як
основа її конкурентноспроможності» (презентація інновацій,
запроваджених у закладах позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму в 2017-2018 рр.)
Інтеграційна платформа «STEM у позашкіллі». Презентація
Центру розвитку та професійного самовизначення дитини
«Д.І.М.»
Екскурсійна програма
Вечір зустрічі друзів «Як у нас на Україні»
31 жовтня

9.00
9.30 – 12.00

12.30 – 13.30
13.30 – 15.30

16.00 – 18.00
18.30

Сніданок
Робота на базі Сумського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді: (презентація
діяльності гуртків і творчих об’єднань закладу, трибуна
передового досвіду, лабораторія управлінської діяльності)
Обід
Методико-педагогічний діалог «Освітні пропозиції іміджевого
портфоліо закладів позашкільної освіти» (обмін досвідом з питань
організації роботи закладу позашкільної освіти в умовах
децентралізації)
Обласне свято «Позашкілля Сумщини: перевірено досвідом,
схвалено дітьми», присвячене 100-річчю позашкільної освіти
Перформанс «Позашкілля у стилі ретро»
1 листопада

9.00
10.00 – 12.00
12.30 – 13.00
13.30 – 15.30
З 15.30

Сніданок
Участь в обласному форумі патріотичних справ «Голос крові: ми
– Українці!»
Обід
Педагогічна кав’ярня «Позашкільна освіта 2018: проблеми –
вирішення – результат»
Від’їзд учасників семінару-наради

