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Про проведення обласного 
семінару – тренінгу по роботі  
з творчо обдарованою молоддю 
 

Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації та комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 24 листопада 2021 року проводиться  семінар-
тренінг за темою “Розвиток творчої активності особистості в процесі 
пошукової і дослідницько - експериментальної діяльності в закладах 
позашкільної освіти”. 

З урахуванням епідеміологічної ситуації захід буде проведено в 
дистанційному форматі. 

Для участі в заході запрошуються методисти та керівники гуртка закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, педагогічні працівники 
закладів загальної середньої і професійно - технічної освіти, представники 
об’єднаних територіальних громад, відповідальні за роботу з творчо 
обдарованою молоддю.  

Під час проведення семінару будуть розглянуті такі питання: 
- Основні параметри креативності та розвиток творчого потенціалу 

особистості; 
-  Чинники, що впливають на розвиток творчої активності учнів; 
- Структурні компоненти обдарованості; 
- Участь здобувачів освіти у проєктній діяльності; 
- Рекомендована тематика проєктів для учнів; 
- Використання інформаційних ресурсів; 

 

Керівникам закладів  освіти   
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- Організація освітнього процесу в обласній Природничій школі 
учнівської молоді.  

Захід  відбудеться з 1000 до 1300 з використанням платформи  Zoom. 
Підключитися до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UG

ZJU0Uzdz09 
Ідентифікатор конференції: 243 916 6255 
Код доступу: 281357 
 Після підключення необхідно активувати на ноутбуці, планшеті або 

смартфоні веб-камеру та мікрофон. 
Додаткова інформація: 
організаційні питання – за тел. (097) 53-53-003, контактна особа – 

Кондратьєва Т. В., методист з наукової роботи  КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
технічні питання – за тел. (097) 417-00-79, контактна особа – Григор’єв Д.В., 

завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді” 
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