3. Діяльнісно – інноваційний підхід у формуванні STEM- освіти.
Координатор - Наталія Василівна Соколовська, заступник директора з
навчально – виховної роботи, «учитель-методист»
№
Форма заняття, тема
Вчитель
20каб
STEM – лабораторія «Від таблиці
Притула Світлана Олександрівна, учитель
ІІ п.
множення до робототехніки»
математики вищої кваліфікаційної категорії,
«старший учитель»
10 каб «Сучасні гаджети як інструменти
Заставська Юлія Олександрівна, учитель
ІІІ п.
STEM-освіти». Інтелектуальна гра
математики другої кваліфікаційної категорії
3 каб.
Фізичний кейс «Змієлов»
Мінькова Світлана Дмитрівна, учитель
ІІІ п.
фізики першої кваліфікаційної категорії
13каб
Кейс «Від STEM – освіти до STEM
Лобас Віталій Володимирович, учитель
ІІІ п.
– кар’єри»
інформатики першої кваліфікаційної
категорії;
Смішко Ольга Іванівна, учитель
математики та технологій першої
кваліфікаційної категорії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»
Запорізької обласної ради
Відділ освіти Василівської райдержадміністрації Запорізької області
Комунальний заклад «Дніпрорудненська гімназія «Софія» загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1»
Василівської районної ради Запорізької області

4. Психологічний комфорт особистості в освітньому середовищі.

Координатор - Наталія Федорівна Сохань, заступник директора з навчально – виховної
роботи , учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії

Форма заняття, тема
Експрес – тренінг «Ораторські
навички в професійній
діяльності»

36каб
І п.

Арт – терапевтичне заняття «Сад
каменів»

Майстерня
І п.

№
9 каб.
ІІІ п.

Засідання сімейного клубу
«Рукодільниця»(майстер – клас)

Вчитель
Дорожкіна Світлана Вікторівна,
учитель російської мови та зарубіжної
літератури вищої кваліфікаційної
категорії, «учитель –методист»
Голобокова Оксана Миколаївна,
практичний психолог вищої
кваліфікаційної категорії
Кучерявенко Віра Миколаївна,
учитель обслуговуючої праці вищої
кваліфікаційної категорії, «учитель –
методист»

Форум
«Панорама партнерської взаємодії
школи та сім’ї»

13.00 Дискусійна сесія «Сім’я та школа в умовах змін» (обмін досвідом учасників форуму)
14.00 Підсумки. Інтерв’ю :
- наукових керівників та консультантів дослідно – експериментальної роботи ;
- директора закладу освіти;
- керівників освітніх проектів.
Вручення дипломів учасникам форуму.
14.30 Арт – кав’ярня
15.00 Обід
16.00 Від’їзд учасників форуму

Приємних Вам вражень!

Дніпрорудне – Запоріжжя

Дата проведення – 11 квітня 2018 року ; 10.00-16.00
Місце проведення : КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1» Василівської райради Запорізької області м. Дніпрорудне вул. Героїв праці, 7;
71630

Контактні особи:
Пилипенко Валентина Дмитрівна, директор закладу освіти:
(06175) 6-29-45, м. т. 067 267 72 27

Коваленко Ольга Андріївна, заступник директора з навчально – виховної роботи:
(06175) 6 29 91, м. т. 098 92 98 010

Науковий керівник дослідно – експериментальної роботи:
Побірченко Неоніла Антонівна, доктор психологічних наук, професор, м. Київ
Наукові консультанти:
Кириленко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно- експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» м. Київ
Гура Тетяна Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, проректор з наукової роботи
та міжнародної діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Ястребова Валентина Яківна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри
менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, заслужений працівник освіти України

Модератори:
Самойленко Галина Едуардівна, методист відділу інноваційної діяльності та дослідно –
експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ
Пилипенко Валентина Дмитрівна, директор закладу освіти, відмінник освіти. заслужений
учитель України,

Програма
До 10.00 Реєстрація, знайомство із закладом освіти, виставками.
10.00 Відкриття форуму. Моб - арт «Код щастя – єдність»
Вітання учасників форуму:
1.Коробов Юрій Миколайович – голова Дніпрорудненської міської ради
2. Калінін Денис Сергійович – голова Василівської районної ради.
3. Кошеленко Валерій Олегович – голова Василівської райдержадміністрації .
4.Кириленко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно – експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», м. Київ
5.Онаць Олена Миколаївна – Президент Асоціації керівників шкіл України, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту
педагогіки НАПН України, заслужений учитель України, м. Київ
6. Казачук Анатолій Васильович – в.о. ректора КЗ «ЗОІППО» ЗОР, кандидат філософських
наук.
7.Задорожна Наталя Вікторівна – начальник відділу освіти Василівської
райдержадміністрації.

10.30 Пленарна сесія « Інноваційний механізм партнерської взаємодії школи та родини»
- Ястребова Валентина Яківна - кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту
освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР, заслужений працівник освіти України
Стендова доповідь «Альтернативні ідеї взаємодії сім’ї та школи».
- Лисенко Наталя Петрівна - заступник директора з навчально - виховної роботи.
«Кейс родзинок формування освітнього середовища початкових класів педагогами та батьками»
- Коваленко Ольга Андріївна - заступник директора з навчально - виховної роботи,
«Кейс педагогічних та батьківських знахідок у збагаченні освітнього середовища базової
школи».
- Соколовська Наталія Василівна - заступник директора з навчально виховної роботи.
«Кейс здобутків освітнього середовища нової школи».
11.20 Здоров’язбережувальний тайм – флекс.
11.30 Педагогічний вернісаж «Формуємо простір локації розвитку тріади

«Школа – сім’я – дитина»

1. Сучасна оздоровча стратегія в умовах освітнього простору.
Координатор- Ірина Іванівна Ручка , заступник директора з навчально – виховної
роботи, «учитель-методист»

№

Форма заняття, тема

Вчитель

4 каб.
ІІІ п.

Коучинг «Друзі з особливими потребами»

14каб
ІІ п.

Лабораторія наукових розваг «Оздоровча
хімія»

4каб.
ІІІ п.

Лекторій-тренінг «Я знаю, я вмію-і тебе
навчу»

34каб
І п.

Тьюторіал «Здоров’я - цінність нашого
життя»

Грицик Марина Анатоліївна, учитель
початкових класів вищої кваліфікаційної
категорії, «старший учитель»
Полянських Алла Павлівна, учитель хімії
вищої кваліфікаційної категорії, «старший
учитель»
Міц Ольга Миколаївна, учитель біології
вищої кваліфікаційної категорії, «старший
учитель»
Губа Аліна Едуардівна, учитель основ
здоров’я другої кваліфікаційної категорії

№
19каб
ІІ п.

Форма заняття, тема
Фрагмент уроку географії з елементами
сторітелінгу та мейкерства

21каб
ІІ п.

Лайфхаки з української літератури для
родинного читання

18каб
ІІ п.

Навчаємось разом французької. «Здоровий
сніданок – здорове життя»

22каб
ІІ п.

«Happy English». Лайфхаки для дітей та
батьків

2. Інноваційний інструментарій педагога в підтримці особистісного зростання
учня. Координатор - Ольга Андріївна Коваленко, заступник директора з навчально –
виховної роботи, «учитель-методист»

Вчитель
Староконь Олена Сергіївна, учитель
географії вищої кваліфікаційної категорії,
«старший учитель»
Полянська Олена Вікторівна, учитель
української мови та літератури другої
кваліфікаційної категорії.
Кравченко Тетяна Миколаївна, учитель
французької мови вищої кваліфікаційної
категорії, «учитель- методист»
Ткачук Оксана Михайлівна, учитель
англійської мови першої кваліфікаційної
категорії;
Овсієнко Юлія Миколаївна, учитель
англійської мови другої кваліфікаційної
категорії

