Всеукраїнська школа методиста позашкільного навчального закладу

Мета Школи: ознайомити слухачів із сучасними підходами та технологією
формування методично-консультативної компетентності методиста; стимулювати методичних
працівників до пошуку шляхів підвищення власного іміджу та іміджу організації.
Науковий керівник проекту:
Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка.
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 2021 році:
І очна сесія: 22.05– 23.05. 2021 р.
І дистанційний етап 22 червня –30 червня 2021 р.
ІІ дистанційний етап 6 вересня – 30 вересня 2021 р.
ІІ очна сесія: 18-19 жовтня 2021 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

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ПЕДАГОГІВ «ФАКТОР»

Всеукраїнська школа методиста
закладу позашкільної освіти

22.05– 23.05. 2021 р.
м. Київ

ПРОГРАМА

І очної сесії
Науковий керівник:

Боднар
Оксана
Степанівна,
доктор
педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки
та
менеджменту
освіти
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка.

23 травня, неділя
10.00 – 11.00

Тема 4. Концептуальні засади науковоекспериментальних
пошуків
у
сфері
методичної служби. Структура науководослідницької роботи. Методи дослідження

11.00 – 13.30

Тренінг. Тема: «Технології оцінювання.
Структура науково-методичної діяльності у
сфері позашкільної освіти, пошук параметрів
та формування індикаторів».

22 травня, субота
9.30- 9.40

9.40 – 10.10

Відкриття
заходу.
Організаційна
нарада.
Ознайомлення із планом роботи Школи методиста
ПНЗ.
Творчий діалог:
«Перспективи
розвитку
науково-методичного
сервісу у сфері позашкільної освіти в умовах
реформування освіти». Вербицький Володимир
Валентинович, директор НЕНЦ МОН України,
доктор педагогічних наук, професор, академік
Академії наук вищої освіти України.

10.10 – 10.40

Тренінг «Знайомство».

10.40 – 11.50

Лекційний комплекс.
Тема 1. Освітні парадигми та їх специфіка. Зміна
акцентів та підходів у системі управління освітою.
Наукові основи методичного менеджменту.
Тема 2. Інновації у методичній роботі.

11.50 – 13.00

Заповнення кваліфікаційного паспорта експерта

13.00 – 14.00

Перерва на обід.

14.00 – 15.00

Тренінг. Розвиток креативності методиста

15.00 – 16.00

Тема 3. Компетентність методиста.
Проблемна дискусія:
«Чи
потрібна
методисту
науково-методична
підготовка?»
«Проблеми діяльності методиста»

Тренінг. Тема: «Розробка критеріїв оцінювання
різних напрямів діяльності методичних служб
позашкільної освіти з використанням параметричнопоказникової таблиці».
13.30 – 13.45

Підведення підсумків заходу. Домашнє завдання.

