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Начальникам відділів (управлінь) освіти, 
об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, завідувачам районних (міських) методичних служб

Про проведення ІV Всеукраїнської 
Літньої школи «Освітні ініціативи» – 2019

Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України з метою підвищення професійної компетентності керівників освітніх закладів, педагогів дошкільної та загальної середньої освіти в період з 3 по 7 червня 2019 року на базі Опорний заклад-Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Скадовського освітнього округу проводять ІV  Всеукраїнську Літню школу «Освітні ініціативи» – 2019. 
До участі в Літній школі запрошуються педагогічні, науково-педагогічні працівники, працівники методичних служб, керівники закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти, заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, студенти педагогічних коледжів, закладів вищої освіти та всі зацікавлені особи.
У межах роботи Літньої школи заплановано безпосереднє спілкування учасників з науковцями, авторами програм і підручників, розроблених згідно з Концепцією «Нова українська школа». Учасники Літньої школи також зможуть удосконалити навички роботи з інноваційними технологіями, ознайомитися з досвідом роботи зарубіжних навчальних закладів, візьмуть участь у розробленні й обговоренні дослідницьких проектів та створенні дидактичних комп’ютерних ігор і медіа продуктів.
Заявки просимо надсилати до 24 травня 2019 року на електрону адресу: academy.kherson@gmail.com.
Інформаційний лист додається. 

Ректор, професор                                                                           А.М.Зубко

Комінарець Тетяна Вільямівна                                               
(0552) 37 02 00


Інститут модернізації змісту освіти
Інститут педагогіки НАПН України
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Громадська спілка «Освіторія»
Новопечерська школа
Портал освітян України «Педрада»
Журнал «Практика управління закладом освіти»
Журнал «Практика управління дошкільним закладом»
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей 
ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради
Комунальна установа «Скадовський районний методичний кабінет»
Український освітянський видавничий центр «Оріон»
Видавництво «Ранок»
Видавництво «Генеза»
Видавничий дім «Освіта»
Видавництво «Розумники»
ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської міської ради

Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!

Засвідчуємо вам свою повагу та запрошуємо взяти участь у роботі ІV  Всеукраїнської Літньої школи «Освітні ініціативи» – 2019 (далі – Літня школа), яка відбудеться 3-7 червня 2019 року на базі ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської міської ради (берег Чорного моря, м. Скадовськ Херсонської області). 
Літня школа – це дискусійний майданчик професійного розвитку, де науковці та експерти зберуться для обміну досвідом з педагогами-практиками та з метою поширення прогресивних педагогічних технологій.
Мета Літньої школи – на теплих хвилях Чорного моря підняти творчий потенціал, креативність мислення, гарний настрій, натхнення педагогів до реалізації грандіозних планів у новому навчальному році
Учасники Літньої школи в невимушеній обстановці поспілкуються та зможуть поставити питання  науковцям – авторам програм, методик і підручників, розроблених згідно з Концепцією Нової української школи; удосконалять навички роботи з інноваційними технологіями; ознайомляться з досвідом іноземних освітніх закладів, візьмуть участь у розробленні й обговоренні дослідницьких проектів, створенні дидактичних комп’ютерних ігор, медіа продуктів, квестів.
Запрошуємо вас поєднати відпочинок з новими враженнями від знайомств та спілкування з колегами, фахівцями у галузі педагогіки та психології.
Серед ключових дослідницьких питань Літньої школи:
	Якими уміннями повинен володіти вчитель, щоб розвивати ключові компетентності та навички ХХІ століття в учнів?
	Як будувати навчання в цифровому столітті?
	Яким може бути сучасний шкільний підручник?
	 Якими компетентностями повинен володіти директор школи ХХІ ст.? 

Що має бути в основі державних стандартів керівника закладу загальної середньої освіти?

Учасники Всеукраїнської Літньої школи отримають можливість: 
	підвищити свою професійну компетентність;

поставити актуальні запитання провідним науковцям та отримати ґрунтовні відповіді на них;
удосконалити знання щодо напрямів розвитку сучасної освіти в умовах реформування: викладання за діяльнісно-компетентнісними технологіями, соціалізація дошкільника; використання інноваційних інформаційних та інтерактивних методик у сучасній практиці; використання інформаційних та медіа технологій для підвищення професійного іміджу педагога; основи інклюзивної освіти для керівників закладів дошкільної освіти і загальної середньої освіти, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи); ознайомитися з інноваційною діяльністю освітніх закладів регіону;
	обговорити ключові, фахові та управлінські компетентності керівника закладу освіти ХХІ ст.
обговорити ключові засади створення стандартів директора закладу загальної середньої освіти;
	узяти участь у дискусійних майданчиках, тренінгах, майстер-класах, інтелектуальних іграх, спортивних та культурних заходах на березі Чорного моря;
узяти участь у тренінгах з критичного мислення та медіаосвіти;
ознайомитися з сучасним інструментарієм створення освітнього середовища Нової української школи.
Ви самостійно зможете створити квести та відтворити їх під час мандрівки на острів-заповідник Джарилгач, де поспілкуєтеся зі справжнісінькими піратами.
Неймовірні емоції ви зможете отримати, відвідавши Скадовський дельфінарій «Акварель» (за бажанням).

Тематичні напрями роботи:

Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти: від розробки до запровадження.
	Формувальне оцінювання та ІКТ інструменти. 
	Запровадження дослідно-підзнавального метода у початковій школі.
Формування дослідницьких компетентностей молодших школярів: інноваційні підходи та цифрові інструменти.
	Проблеми використання цифрових технологій у системі педагогічної освіти.
	Нові напрями в змісті початкової мовної освіти та реалізація їх у НМК з української мови для 2 класу.
Інтеграція – це вміння зводити мости взаєморозуміння.
	МГ і критичне мислення в дошкільній освіті. 
	Мистецтво дивитися мультфільми (на основі змістової лінії «Я досліджую медіа» в НУШ). 
	Як працювати за навчально-методичним комплектом для підручника «Я досліджую світ» у 1-2 класах НУШ.
Навчально-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в початковій школі.
	Нова українська школа: як зробити дитину успішною і щасливою (швидка й актуальна допомога від видавництва «Оріон»).
	 Розвиток мовлення дошкільників засобами народних ігор.
 Як ми говоримо: мовний інтенсив для керівників.
 Есе в початковій школі.
 Методичний конструктор для створення навчальних програм в ЗДО.
	 Методика підготовки дитини до Нової української школи.
	 Дидактичні засоби організації навчальних досліджень на уроках математики.
	 Стресостійкість педагогічного колективу.
 Емоційний інтелект як умова соціалізації особистості.
 Освітні методики з Lego Foundation.
 Створення е-портфоліо педагога.
	 Компетентності керівника закладу освіти ХХІ ст.
	Ключові засади створення державних стандартів директора закладу загальної середньої освіти.
	Нормативні акценти в діяльності керівника закладу дошкільної освіти.
 Фахові онлайн-ресурси для директора школи.
 Державний стандарт початкової школи та Типова освітня програма.
 Створення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
	Креатив-лабораторія творчих ідей.
Гра навчанню не завада: ігрові та інтерактивні заходи на службі НУШ.
	Проектний менеджмент в освітній сфері.
	 Web-сервіси для учителя з поєднанням хмарних сервісів.
	 Виховання красою. Презентація серії навчальної літератури з мистецтва.
	 Специфіка викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» (на прикладі підручників «Мистецтво» для 1-2 класу НУШ авторів Л. Масол, О. Гайдамака, О. Колотило).
	Сучасний методичний інструментарій інтегрованого змісту, актуальний для використання на уроках мистецтва та інших дисциплін.
	 Реалізація концепції Нової української школи у навчальній літературі Видавничого дому «Освіта».
	Перші кроки у світ читання: можливі труднощі та шляхи подолання.
	Вивчаємо та класифікуємо світ навколо нас: систематизація знань дітей старшого дошкільного віку.
	Ігрові аспекти звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.
	Цифрові технології в НУШ: стратегія.
	Дидактичні настільні ігри для НУШ від ТМ «Розумники». 
	Цікава дидактика для НУШ.
	Медіаграмотність сучасного вчителя для виховання покоління Z.
	Робота з медіатекстами на уроках в початковій школі.
	Сімейний медіапростір як засіб соціалізації дітей.



У роботі Всеукраїнської Літньої школи беруть участь:

Завалевський Юрій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти, заступник директора  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;
Морзе Наталя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
Марусинець Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Дегтярьова Галина Анатолївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання мовних дисциплін Харківської академії неперервної освіти;
Гончаренко Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
Онопрієнко Оксана Володимирівна – завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
Барна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;
Пономарьова Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України;
Кіндрат Інна Ростіславівна – кандидат педагогічних наук, головна редакторка «Цифрове видавництво МЦФЕР»;
Листопад Наталія Петрівна – науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України;
Волошенюк Оксана  Валеріївна – провідний  мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, менеджер медіаосвітніх програм Академії української преси; 
Омельяненко Ніна Володимирівна – шеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта;
Ільченко Лариса Іванівна – керівник тематичного напряму «MCFR Освіта» Цифрового видавництва MCFR;
Корбабіч-Путко Ірена – директор Новопечерської школи;
Большакова Інна Олексіївна – експертка та тренерка ГС «Освіторія», методист НВК «Новопечерська школа»;
Грущинська Ірина Василівна – автор навчально-методичних комплектів з природознавства для учнів 1-4 класів; вчитель-методист;
Красуцька Ірина Володимирівна – головний редактор Українського освітянського видавничого центру «Оріон»;
Черевична Олена Анатоліївна – тренер LEGO Foundation;
Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Марецька Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Сліпіч Юлія Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, директор Дитячої художньої школи Херсонської міської ради, старший викладач КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Кохановська Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
Стромило Іван Миколайович – керівник кафедри технологій, директор ІТ-напрямку "Гімназія А+", сертифікований "Учитель-експерт Microsoft"вчитель інформатики загальноосвітнього навчального закладу № 35, м. Вінниця.
Дурман Микола Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, Заслужений працівник освіти України.
Іванова Інна Богданівна – вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-методист, сертифікований медіапедагог та медіатренер, заступник директора загальноосвітньої школи з НВР Першотравненської школи №2 Дніпропетровської області. 
Юдіна Олена Вікторівна – завідувачка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.
Соценко Анна Олександрівна – заслужений учитель України, директор навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу;
Крижановська Ольга Володимирівна – заступник директора КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, сертифікований тренер.
Крижановська Наталія Миколаївна – завідувач відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради.
Єресько Тетяна Павлівна – заступник головного редактора Видавничого дому «Освіта».
Курчивенко Аліна Геннадіївна – завуч школи раннього розвитку, м. Київ, автор Видавничого дому «Освіта».
Антонова Тетяна Анатоліївна – викладач школи раннього розвитку, м. Київ, автор Видавничого дому «Освіта».
Шабас Ігор Леонідович – тренер Видавництва «Розумники».
Даниліна Тетяна Володимирівна – тренер Видавництва «Розумники».

По закінченні роботи Літньої школи учасники отримають сертифікати (50 годин).
Робочі мови: українська та російська. 
Форма участі: очна.

До участі запрошуємо:

педагогічних, науково-педагогічних працівників, працівників методичних служб, керівників закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, студентів педагогічних освітніх закладів та всіх зацікавлених осіб.

Адреса проведення:
м. Скадовськ, вул. Незалежності, 76, ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу.
Організаційний внесок складає 800 грн. + 150 грн. (організаційні витрати+поїздка на острів Джарилгач). 
Участь у Літній школі за рахунок учасників або відряджуючої сторони.
Умови оплати будуть надіслані окремо кожному учаснику. 

Контактні особи:
від КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Стребна Ольга Володимирівна
0957993931
ostrebna@gmail.com
Чикалова Тетяна Григорівна
0951849175
chik.tetyana@ukr.net





від ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу.
Соценко Анна Олександрівна:
0506429636
АnnaS2017@.ukr.net





ЗАЯВКА 
на участь у роботі
ІV  Всеукраїнської Літньої школи «Освітні ініціативи» -  2019

Прізвище, ім’я та по батькові (для сертифіката друкованими літерами)
……………………………………………………………………………………
Посада.......................................................................................................................
Місце роботи (повна назва).................................................................................
………………………………………………………………………………………
Адреса.......................................................................................................................
Контактні телефони ..........................................................................................
Е-mail....................................................................................................................
Потреба у поселенні (так / ні). 
150 грн. за місце (2-3-місні номери  з усіма зручностями на березі моря)
 Інший варіант поселення (позначити).…………………………………….
Необхідність у харчуванні (65 грн. обід/ вечеря)....................................................
Планую взяти участь у роботі Літньої школи за напрямом: менеджмент освітнього закладу, початкова школа; дошкільна освіта (необхідне підкреслити)...........................................................
Ваші очікування від Літньої школи..................................................................
....................................................................................................................................
Заповнену заявку необхідно надіслати на e-mail: 
academy.kherson@gmail.com
до 24 травня 2019 року


