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Начальникам управлінь (відділів) освіти,
завідувачам районних (міських)
методичних кабінетів Херсонської,
Новокаховської, Каховської,
Голопристанської міських рад,
Білозерської районної ради.
Про проведення обласного
науково-практичного семінару
Повідомляємо, що відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» 21 березня 2017 року, на базі дошкільних
навчальних закладів Новокаховської міської ради, відбудеться обласний
науково-практичний семінар «Технології сенсорного виховання дітей
дошкільного віку на засадах концепції М. Монтессорі у вимірі гуманної
педагогіки».
На семінар запрошуються завідувачі, вихователі-методисти, психологи
експериментальних дошкільних навчальних закладів всеукраїнського рівня,
які проводять дослідно-експериментальну роботу за темою «Психологопедагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах
гуманної педагогіки в дошкільному навчальному закладі», а саме:
- Станіславського ясал-садка Білозерського району Херсонської
області;
- дошкільних навчальних закладів № 1 компенсуючого типу для дітей з
вадами мови, № 7, № 8, Новокаховської міської ради Херсонської
області;
- дошкільного навчального закладу «Джерельце» Таврійської міської
ради Херсонської області;
- Херсонських ясла-садків № 12, № 82, Антонівського ясал-садка № 4
комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської
ради;
- дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок)

№2 «Посмішка» Голопристанської міської ради;
Також для обміну досвідом роботи запрошуються С.О.Воротило,
завідувач Киселівського ясал-садка Білозерського району, Т.Ю.Яковлєва,
завідувач ДНЗ № 5 Каховської міської ради.
Реєстрація учасників 21 березня 2017 року з 8.00 до 8.50 за адресою:
місто Таврійськ, вул. Гайдара, буд. №3, ясла-садок «Джерельце» Таврійської
міської ради. Контактний моб. тел. 0666711491 (Зоря Лідія Григорівна).
Початок роботи семінару о 9.00 год.
Оплата відрядження учасників семінару за рахунок сторони, що
відряджає.
Просимо про кількість учасників семінару повідомити до 16 березня за
формою, що додається (додаток 1).
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