КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

ПРОГРАМА
обласного майстер-класу
спеціалістів відділів, управлінь освіти,
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад, які
відповідають за виховну роботу та позашкільну освіту

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ВИХОВНОГО
СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

21-22 березня 2018 року

21 березня 2018 року
Місце
проведення:
комунальний
заклад
«Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
8:00-9:30

Заїзд та реєстрація учасників обласного майстер-класу
(науково-методична лабораторія виховної роботи і
формування культури здоров’я КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», каб. № 414).

10:00-10:40

Ціннісні орієнтири Нової української школи: від
європейського досвіду до власної моделі процесу
виховання.
Міцай Ю. В.,
завідувач
науково-методичної
лабораторії виховної роботи і формування культури
здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук.
Поважаю європейські цінності – будую сучасну
Україну.
Арутюнян О. С., методист КПНЗ «Кіровоградський
обласний центр дитячої та юнацької творчості»,
голова ради євроклубів Кіровоградщини.
Європейський вимір культурно-творчої спадщини
наших земляків.
Гайда Л. А.,
методист
науково-методичної
лабораторії виховної роботи і формування культури
здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Роль освітньо-інформаційного простору європейських
інституцій в Україні у формуванні цінностей молоді.
Талашкевич В. О.,
радниця
з
комунікацій
Кіровоградського Центру розвитку самоврядування,
створеного за програмою «U-LEAD з Європою».
Майстер-клас «Європейський вимір педагогічних
якостей класного керівника для виховання сучасного
учня».
Капінус Т. В., заступник директора з виховної роботи
Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської
райдержадміністрації.
Ключові компетентності для навчання впродовж
життя: європейські орієнтири.
Гельбак А. М., доцент кафедри педагогіки, психології
та корекційної освіти КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», кандидат психологічних наук.

10:40-11:10

11:20-12:00

12:15-12:45

12:45-13:45

14:00-15:00

22 березня 2018 року
Спільна робота учасників майстер-класу та керівників
євроклубів у рамках Ярмарку проектів.
Місце
проведення:
комунальний
позашкільний
навчальний заклад «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості».
10:00-10:15

10:15-13:00

Відкриття Ярмарку проектів.
Таборанський В. П., начальник управління освіти,
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації, кандидат історичних наук.
Презентація
проектної
діяльності
євроклубів,
громадських та молодіжних об'єднань, важливих
соціальних, творчих, краєзнавчих проектів:

 «Ми різні – Ми рідні»
Євроклуб «В єднанні – сила» НВО № 6 м. Кропивницького.
 Чисте довкілля – запорука здорової нації»
Євроклуб «Млади сьрдца Вільшанського ЦДЮТ.
 «Європейська ЕКОшкола»
Євроклуб «Look Inside» НВК «Знам'янська ЗШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія».
 «Чисте довкілля – здорове покоління»
Євроклуб «Хвиля єдності» Марївська загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Компаніївської районної ради.
 «Мрій і дій!»
 «Давайте жити дружно!»
Євроклуб «Кліо» Успенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Онуфріївського
району.
 «Крок за кроком до Інтернет безпеки в Україні»
Удовіченко Ян, вихованець гуртка «Стань творцем свого життя» ЦДЮТ
Долинської районної ради.
 «Джерело народної творчості»
Бойко Анна, вихованка Євроклубу «Євроленд» Олександрівського РЦДЮТ.
 «Новгородківщина: любити, жити, творити»
Євроклуб ПТУ № 36 смт Новгородка.
 «Фольклорно-етнографічні особливості молодіжного дозвілля»
Середа Людмила, Євроклуб «Беатріс» смт Новоархангельськ.
 «Школа моєї мрії»
Євроклуб «Євродіти» Грузьківського НВК Кіровоградського району.
 «Єврокарта»
Євроклуб «Меридіан» Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Олександрійського району.
 «Квіти краще куль»
Євроклуб «Нове покоління» РБДЮТ Голованівської райдержадміністраціі.
 «Моя школа – мій дім – моя Тарасівка»
Євроклуб «English club», Тарасівської ЗШ І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради.

 «Знам’янка – перлина Чорного лісу»
Євроклуб «Меридіан» КОМГО «Оберіг» Знам'янського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №2 -ліцей».
 «Школа – центр освіти села»
Єгорова Дар’я, гурток «Пізнаємо рідний край» Первозванівського НВО
Кіровоградського району.
 «Колиска театру корифеїв»
Євроклуб «Єдність» гімназії №9 м. Кропивницький.
 «Іван Карпенко-Карий і Кіровоградщина»
Учні Новомиргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ДНЗ.
 «Мій внесок у розвиток моєї громади»
Учнівський актив ШПД Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради.
 «Покоління юних та небайдужих»
Волонтерський загін «Рука допомоги» Новомиргородського РЦДЮТ.
 ЄвроЕкоСтартап: сміття – це гроші»
Секція «Соціологія» НУТ «Інсайт» Новоукраїнського ЦДЮТ «ЗОРІТ».
 «Дитячий кінозал у ЦДЮТ»
гурток громадянського виховання школа «Школа лідерів» Центр дитячої та
юнацької творчості ім. О. Шакала.
 «Сучасній школі – швидкісний Інтернет»
Євроклуб «Промінь Європи», Балахівської ЗШ І-ІІ ступенів філії Новостародубської
ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівського району.
 «Кіровоградщина – перлина культурного розквіту»
Євроклуб «спеціалізованої ЗШ І-ІІ ступенів № 3 м. Світловодська.
 «Широка масляна»
Євроклуб «Єдність» Знам’янського РЦДЮТ.
 Я знаю, що обираю!»
Євроклуб «Астра» Кіровоградського обласного НВК (гімназія-інтернат-школа
мистецтв).
 «Мій внесок у розвиток моєї громади»
Євроклуб «Соняшник» Глинського НВО Світловодської районної ради.
 Хащуватська трагедія»
Їжак Анастасія, Євроклуб «Гайворонського районного ЦДЮТ.
 «Зелене мереживо для рідного села»
Гурток
«Юні квітникарі» Криничненської ЗШ
І-ІІІ ст.
Устинівської
райдержадміністрації.

Підбиття підсумків та
наступний майстер-клас.

обговорення

завдань

на

Контакти:
 Науково-методична лабораторія виховної роботи і
формування культури здоров’я комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(кабінет № 414).
 Веб-сайт: http://koippo414.at.ua/
 e-mail: koippo414@gmail.com

