ДНЦ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Усеукраїнська літня школа вчителів початкових класів
«ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА
ТЕХНОЛОГІЯ
«Я І СВІТ НАВКОЛО МЕНЕ» ПРОФЕСОРА ЯКИМЕНКО С. І.»
Реалізація ідей та положень концепції «Нова українська школа»
20-22 червня 2018 року
с. Чорпоморка. Миколаївська область

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у літній школі вчителів початкових класів,
що відбудеться 20-22 червня 2018 року за адресою: Миколаївська область,
Очаківський район, с. Чорноморка, пров. Приморський, 15, база відпочинку
«Лагуна Бриз».
До участі у літній школі запрошуються науковці, педагогічні працівники
початкової ланки системи освіти, психологи, соціологи та зацікавлені фахівці.
*•
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/
/
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Основні напрями роботи літньої школи:
Науково-методичний, інноваційно-інтегрований кластер наступності
дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи.
Теоретичне та методичне обґрунтування інтегрованої особистісноорієнтованої технології. Якименко С. І.
Практична реалізація авторської інтегрованої особистісно-орієнтованої
технології «Я і світ навколо мене» в освітньому процесі.
Про хід дослідно-експериментальної роботи на тему «Упровадження
технології інтегрованого навчання в початковій школі на засадах ідей та
положень Нової української школи» за авторською особистісноорієнтованою інтегрованою технологією «Я і світ навколо мене».

Програмний комітет конференції:
Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
заслужений учитель України;
Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії в галузі освіти, професор,
завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського;
Стойкова Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, заступник
директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти;
Сокуренко Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
ПОРЯДОК РОБОТИ ЛІТНЬОЇ школи
20 червня розміщення, реєстрація учасників конференції.
20-22 червня - робота за програмою заходу.
22 червня від’їзд учасників конференції.
-

-

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ
База відпочинку «Лагуна Бриз» - Миколаївська область, Очаківський р-н,
е. Чорноморка, пров. Приморський, 15.
«Лагуна Бриз» - сучасна база відпочинку, розташована на півдні України на
узбережжі Чорного моря поблизу м. Очакова, де Ви зможете цілком і повністю
насолодитися морським повітрям, запахами степових грав, ласкавим морем, гарячим
південним сонцем та комфортним відпочинком. Двомісні та тримісні номери з усіма
необхідними зручностями: (нові меблі, металопластикові вікна, автономне
кондиціонування, санвузол (душова кабінка, умивальник, унітаз, гаряча вода
протягом усього дня, холодильник, телевізор). Власний піщаний пляж - за 50 метрів.

Вартість розміщення однієї особи:
з триразовим харчуванням 350 грн, без харчування —250 грн. на добу
Оплата проживання та харчування здійснюється при реєстрації.
Контакти з питань розміщення: kafedradip@moippo.mk.ua
Міленіна Галина Сергіївна, (066) 615 01 13;
Олійник Лія Миколаївна, (050) 730 86 69;
Печерська-Кравчута Марія Володимирівна, (068) 405 39 59.
—

Для участі у роботі літньої школи необхідно зареєструватися за
посиланням https://goo.gl/forms/vCHLfflKFlitwCfTE2 до 01 червня 2018 року.

