Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Відділ освіти Ізмаїльської районної ради
Відділ освіти Ізмаїльської міської ради
Центр розвитку Бессарабії
Комунальна установа «Одеський обласний центр
реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітейінвалідів «Стратегія життя»
( Болградське відділення комплексної реабілітації)
Ренійська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - учасник проекту
«На крилах успіху»
Програма регіонального освітнього форуму
«Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в Новій українській школі»
з нагоди 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського
(5 жовтня 2018 року, конференц-зал ІДГУ)
Гасло форуму:
Домінанта шкільної сходинки становлення особистості –
«від стану речей до світу ідей"
В.О.Сухомлинський

9.00-9.20 – реєстрація учасників форуму (фойє головного корпусу ІДГУ)

9.30 – урочисте відкриття освітнього форуму

9.30-10.00 – виставка творчих робіт учнів Ізмаїльщини та студентів ІДГУ «Бессарабський
ярмарок» ( за ідеєю В.О.Сухомлинського: « Від творчості педагога - до творчості вихованця»)

10.00-10.30 – виставка-презентація веб-ресурсу університетської бібліотеки «Ювілейна
медіатека до 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського»

10.30-11.30 – майстер-класи «Дорожня карта забезпечення вмотивованого учіння сучасних
першокласників»:
–
«Красиві слова і красиве діло» (Ранкова зустріч із першокласниками у режимі он-лайн)
–
презентація творчих робіт переможців лідерського проекту «Маленькі зірочки»
Ізмаїльщини
–
відео-презентація фрагментів проектної діяльності учасників регіонального проекту
«На крилах успіху» (за ідеєю В.О. Сухомлинського: «Щоб успішно розвивати творчий
потенціал дитини педагог має бути творчим»…)

11.30-11.45 – брейк-кава

11.45-13.30 – методичний консиліум «Панорама творчих знахідок педагогів Ізмаїльщини»
(самопрезентація та саморефлексія досвіду креативних практиків м. Ізмаїла)
(за ідеєю В.О. Сухомлинського: «Щоб запалити в дитині промінець бажання вчитися, педагог має
ввібрати ціле море світла»)

13.30-13.45 – брейк-кава

13.45-14.20 – тренінгове заняття сертифікованого тренера, психолога-консультанта з
опанування технік формування стресостійкості педагога

14.30-15.15 – вебінар «Інклюзивний освітній простір. Можливості - обмежені, талантибезмежні» (само презентація та саморефлексія досвіду креативних практиків Ізмаїльського району)
(за ідеєю В.О. Сухомлинського: «Дитинство - це не підготовка до майбутнього життя, а справжнє
яскраве, самобутнє, неповторне життя, продукт гармонійного дитинства»)

15.15-15.40 – психологічний супровід депривованої дитини в умовах інклюзивної освіти:
кластер порад практикам закладів освіти, батькам дітей з особливими освітніми потребами.

15.40-16.00 – презентація переможцями конкурсу студентів-дизайнерів тематичних постерів
«Формула успіху Нової української школи» та бардів фахових відділень ІДГУ.

16.00 – закриття регіонального освітнього форуму.
Увага!
Оргкомітет приймає заявки
від бажаючих взяти участь у
регіональному освітньому форумі
до 01.10.18 р.
(електронна адреса: kafped_idgu@i.ua)

