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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
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17.10.2018 № 778/19-09
на №_____від _________

Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад
Керівникам закладів позашкільної
освіти обласного підпорядкування

Про проведення обласної
науково-практичної конференції
На виконання пункту 125 додатка до наказу начальника управління освіти,
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 18.12.2017 року № 958 «Про проведення всеукраїнських та обласних
науково-методичних заходів у 2018 році» 8 листопада 2018 року на базі
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбудеться обласна
науково-практична конференція з проблеми «Ціннісна спрямованість
виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх тенденцій».
До участі у конференції запрошуються спеціалісти органів управління
освітою, методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад,
керівники районних, міських методичних об’єднань, директори закладів
загальної середньої освіти, заступники директорів шкіл, учителі-предметники,
педагоги-організатори, класні керівники, бібліотекарі закладів загальної
середньої освіти, педагоги-краєзнавці, керівники музеїв, працівники закладів
позашкільної освіти.
Для участі у конференції просимо не пізніше 31 жовтня 2018 року
надіслати заявку електронною поштою на адресу koippo414@gmail.com
(інформація щодо участі додається) або зареєструватися у відповідній формі за
посиланням https://goo.gl/forms/GDcyhFoTJ08pb3OC3.
Додаток: на 1 арк. у 1 прим.
Заступник директора

Міцай Юлія Віталіївна 24-45-95

Л.Голодюк

Додаток
до листа КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
17.10.2018 № 778/19-09
Інформація щодо участі
в обласній науково-практичній конференції
«Ціннісна спрямованість виховного середовища закладу освіти
в умовах сучасних освітніх тенденцій»
Тематичні напрями конференції
1. Василь Сухомлинський про виховання: ціннісний вимір для нової
української школи.
2. Суспільно значущі ініціативи та проекти для розвитку громади.
3. Педагогіка партнерства у виховному процесі закладу освіти.
4. Формування системи цінностей учнів у процесі вивчення навчальних
предметів.
5. Використання Інтернет-сервісів та інформаційно-освітніх ресурсів у
виховному процесі.
6. Формування ціннісних орієнтацій учнів засобами краєзнавчо-музейної
діяльності.
7. Бібліотека – складова освітнього середовища у системі формування
ціннісних орієнтацій учнів.
Заявка на участь у роботі конференції
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Посада
3. Район, місто, ОТГ
4. Заклад
5. Контактний телефон
6. е-mail
7. Тематичний напрям конференції
(дивитись вище)
8. Тема виступу (заповнюють тільки ті
учасники, які планують виступити)
Даю згоду на обробку своїх персональних даних, які надіслано на електронну
адресу koippo414@gmail.com

