5.2. Засідання школи управлінського досвіду 2017-2018н.р.
№

Цимбаліст К.В.

Керівники ЗНЗ

1

Карлаш Л.Б.

Керівники ПНЗ

2

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Навчальний
семінар

Тренінг
«Коучинг в
управлінській
діяльності»
05.12.17р.
На базі
КЗ
«Верхньодніпровська
СЗШ№5 І-ІІІ ст.»

Науковопрактичний
семінар
«Науковометодичні засади
створення
інноваційної
моделі STEMосвіти»
23.01.18р.
На базі
КЗ
«Верхньодніпров
ська СЗШ№5
І-ІІІ ст.»

Науково-практичний
семінар
«Здійснення інноваційної
діяльності в закладі в
умовах реформування
освіти»
15.12.17р.
на базі КЗ
«Верхньодніпровський
ПДЮТ»

Лютий

Березень

Квітень

Семінарпрактикум
«Формування
позитивної думки
учасників
освітнього процесу
щодо освітніх
інновацій»
17.04.18р.
КЗ «Ганнівський
НВК»

Майстер-клас
«Проектні
технології в
діяльності
керівників
гуртків як
ефективний засіб
соціалізації
особистості»
30.03.18р.
на базі КЗ
«Верхньодніпро
вський ПДЮТ»

Семінарпрактикум
«Використання
медіатехнологій в
управлінській
діяльності керівника
закладу
позашкільної
освіти»
11.05.18р.
на базі КЗ
«Верхньодніпровсь
кий ПДЮТ».

Червень

Виїзний семінар
« Управління розвитком культури спілкування педагогічних працівників навчального
закладу»

Керівники
секцій

п
/
п

Цимбаліст К.В.
Карлаш Л.Б.

4

Заступники директорів з виховної
роботи

Заступники директорів з
навчально-виховної роботи

3

С-П
«Технології
розвитку
критичного
мислення
учнів»
23.10.17р.
На базі
КЗ
«Верхньодніпровс
ька СЗШ №5 І-ІІІ ст.»

С-П
«Проектна
діяльність у
виховній роботі як
засіб соціалізації
та розвитку
творчих
здібностей учнів»
КЗ “Верхівцевська
СЗШ №2 І-ІІІ ст.”
(25.10.17р.)

Практикум
«Використання
додаткових сервісів
Google Диску»
21.12.17р.
На базі
КЗ «Верхньодніпровська
СЗШ №5 І--ІІІ ст.»

Практикум.
«Використання
ІКТ для обробки
інформації в
системі
моніторингу
якості освіти»
01.02.18р.
На базі
КЗ
«Верхньодніпровс
ька СЗШ №5 І-ІІІ ст.»

Майстер-клас
«Толерантна педагогіка в
освітньому просторі
демократичної школи»
20.12.17р.
Відділ освіти

Семінарпрактикум
«Підготовка
вчителя до
роботи в умовах
нової
української
школи»
22.03.18р.
КЗ
«Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ст.»

Тренінг
«Технологія
профілактики
буллінгу в
дитячому
середовищі»
Відділ освіти
(21.03.18р.)

Семінарпрактикум
«Формування
взаєморозуміння
, партнерської
взаємодії між
дошкільним
закладом і
родиною»
15.03.18р.
Верхівцевський
ДНЗ
«Теремок»

15.06.18р. Дніпровокам’янський КДНЗ “Віночок”
Дніпровокам’янський КДНЗ «Віночок»

Семінар-практикум
«Формування
елементарних
економічних уявлень,
екологічно-свідомої,
патріотично
налаштованої, соціально
значущої особистості
дошкільника, через
впровадження новітніх
технологій».
12.12.17р.
Верхньодніпровський
КДНЗ №8 «Золота
рибка»

Тренінг. «Формування соціально компетентної особистості дитини в умовах
сучасного соціального середовище»

Желонкіна Л.І.

Керівники ДНЗ

5

