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м. Скадовськ

Місце проведення:
м.Скадовськ, 
вул. Незалежності,76, 
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу
директор: Соценко Анна Олександрівна
м.т.: 0506429636
AnnaS2017@ukr.net


У роботі Всеукраїнської літньої школи
«Освітні ініціативи – 2017» беруть участь:

1.
Марусинець Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова;
2.
Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, перший проректор, проректор з наукової роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
3.
Дяченко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
4.
Примакова Віталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
5.
Аксьонова Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти»;
6.
Вашуленко Ольга Юхимівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України;
7.
Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
8.
Стребна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
9.
Кохановська Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
10.
Агачева Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
11.
Мартиненко Артем Леонідович - викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
12.
Грущинська Ірина Василівна – автор навчально-методичних комплектів з природознавства для учнів 1-4 класів; вчитель-методист;
13.
Скрипак Валентина Іванівна – автор навчального посібника для дошкільників «Мій розумний зошит», учитель-логопед І категорії;
14.
Гергало Катерина Василівна – автор навчального посібника для дошкільників «Мій розумний зошит», учитель-логопед вищої категорії, старший учитель;
15.
Фурман Ольга Андріївна – практикуючий психолог, психотерапевт;
16.
Стромило Іван Миколайович – сертифікований учитель-експерт Microsoft, учитель інформатики ЗОШ №35 Вінницької міської ради;
17.
Роздорожня Вікторія Вікторівна – методист науково-методичної лабораторії дошкільного виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
18.
Соценко Анна Олександрівна – заслужений учитель України, директор Опорного закладу - Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу;
19.
Коршунова Ольга Вікторівна – головний редактор видавничого дому «Освіта».


Вівторок, 6.06.2017
8.00-10.30
Реєстрація та поселення учасників

10.40-12.00
Урочисте відкриття літньої школи та привітання учасників
Жорова І. Я., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
13.00-14.00
Обідня перерва
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
14.00-15.20
1-2. Презентація навчального посібника для дітей дошкільного віку 5-6 років «Мій розумний зошит» (Скрипак В. І., автор навчального посібника для дошкільників «Мій розумний зошит», учитель-логопед І категорії; Гергало К. В., автор навчального посібника для дошкільників «Мій розумний зошит», учитель-логопед вищої категорії, старший учитель)
1. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів у процесі читацької діяльності (Вашуленко О. Ю., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України)
1. Використання метафоричних карт у практиці роботи психолога (Фурман О. А., практикуючий психолог, психотерапевт)

15.30-16.50

2. Зміст природознавства за оновленою програмою 
(Грущинська І. В., автор навчально-методичних комплектів з природознавства для учнів 1-4 класів; вчитель-методист)
2. Світ самопізнання за методом коучинга (Фурман О. А., практикуючий психолог, психотерапевт)





16.50-17. 55
Екскурсія м. Скадовськ
18.10-19.00
Вечеря «Вечір знайомств»
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу
19.00-20.00
Пошук ресурсів для розкриття талантів за допомогою психологічної гри «Імперія магів» (Фурман О. А., практикуючий психолог, психотерапевт)
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу
Середа, 7.06.2017

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
9.00 -10.20

1. Формування компетентності педагога засобами медіаосвіти (Стребна О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Соценко А. О., директор Опорного закладу - Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонськорї області Скадовського освітнього округу)
1. Зміст природознавства за оновленою програмою 
(Грущинська І. В., автор навчально-методичних комплектів з природознавства для учнів 1-4 класів; вчитель-методист)

1. Коло цінностей (Агачева Ю. А., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
10.30-12.00
Місто майстрів «У світі казки»
Комунальний заклад ясла-садок №7 м. Скадовськ
12.00-12.50
Обідня перерва
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
12.50-14.10

2-3. «Нова фізкультура» для нового покоління (Аксьонова О. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «Запорізький інститут післядипломної освіти»)
2. Навчально-методичне забезпечення в контексті оновлених програм та реалізації концепції «Нова українська школа» (Коршунова О. В., головний редактор видавничого дому «Освіта»)
2-3. Психологічні особливості прояву та корекції психосоматики в учнів і вчителів (Агачева Ю.А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
14.20-15.40

4. Формування компетентності педагога засобами медіаосвіти (Стребна О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Соценко А. О., директор Опорного закладу - Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу)
3-4. Технологія ТРВЗ у початковій школі (Примакова В. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
4. Три сторони спілкування. Розвиток комунікативної взаємодії (Марусинець М. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Дяченко Л.М., кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)
15.50-17.10




17.30
Вечеря
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу
19.00
Скадовський дельфінарій (за бажанням)
Четвер, 8.06.2017

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
9.00-10.20
1. Комп’ютерна анімація як засіб створення інтерактивних та ігрових компонентів до уроків та виховних заходів (Чернієнко Ю. М., 
головний бібліотекар відділу обслуговування учнів 5-9 класів Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки)
2. Три сторони спілкування. Розвиток комунікативної взаємодії (Марусинець М. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Дяченко Л.М., кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)
1-2. Інтегрований урок у початковій школі. Створення кейсів (Комінарець Т. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Кохановська О. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
1. Підвищення кваліфікації з Microsoft (Стромило І. М., сертифікований учитель-експерт Microsoft, учитель інформатики ЗОШ №35 Вінницької міської ради)
2. Навчаюсь граючись, граючись навчайся (Стромило І. М., сертифікований учитель-експерт Microsoft, учитель інформатики ЗОШ №35 Вінницької міської ради)

10.30-11.50



11.50-13.00
Обідня перерва
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу 
13.00-17.30
«Нова фізкультура» для нового покоління (Аксьонова О. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя КЗ «Запорізький інститут післядипломної освіти»)
Ювілейний Джарилгач-квест (Крижановська О. В., заступник директора з організації бібліотечного обслуговування Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, Кухта О. А., головний бібліотекар відділу естетичного виховання; Чернієнко Ю. М., 
головний бібліотекар відділу обслуговування учнів 5-9 класів Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки)
17.30-18.30
Вечеря
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна  гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу
18.30-19.00
Круглий стіл та підведення підсумків роботи Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи – 2017»
Марусинець М. М.
Жорова І.Я.
Комінарець Т.В.
Аксьонова О. П.
Стребна О. В.
Соценко А. О.
П’ятниця, 9.06.2017

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
9.00-10.20

1. Підвищення кваліфікації з Microsoft (Стромило І. М., сертифікований учитель-експерт Microsoft, учитель інформатики ЗОШ №35 Вінницької міської ради)
2. Навчаюсь граючись, граючись навчайся (Стромило І. М., сертифікований учитель-експерт Microsoft, учитель інформатики ЗОШ №35 Вінницької міської ради)
1-2. Використання методу символдрами у роботі з психоемоційними станами (Мартиненко А. Л., викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»)
10.30-11.50


12.00-12.40
Обідня перерва
Опорний заклад - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу

Педагогічні працівники ДНЗ
Учителі початкових класів
Психологи
12.50-14.10
1. Психологічні особливості роботи з обдарованими і неуспішними дітьми (Марусинець М. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Дяченко Л. М., кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу зарубіжних систем освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)
14.10-15.00
Урочисте закриття
Комінарець Т.В.
Соценко А.О.
15.00
Від’їзд учасників


