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  18.11.2022.     № 01-15/208 
 
     
Про проведення обласного 
семінару – практикуму по роботі 
з творчо обдарованою молоддю 
 

Відповідно до плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 24 листопада 2022 року проводиться  
обласний семінар - практикум за темою “Особистісно- орієнтовані технології 

в педагогічній роботі з обдарованими дітьми та молоддю в умовах закладу 

позашкільної освіти”. 
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 заходу будуть розглянуті питання: 
- Психолого - педагогічні аспекти в педагогічній роботі з обдарованими 

дітьми та молоддю; 
- Гейміфікація як інноваційна технологія формування соціально успішної 

особистості; 
- Організаційно-функціональна модель діяльності обласної Природничої 

школи учнівської молоді; 
- Організація роботи з творчо обдарованими дітьми та молоддю під час дії 

воєнного стану; 
- Оволодіння здобувачами освіти сучасними методиками та формами 

організації й проведення самостійних досліджень в галузі ветеринарної 
медицини; 

- Виявлення творчих здібностей учнів (практичне заняття). 
Захід  відбудеться з 11

00
 до 13

00
 з використанням платформи  Zoom. 

 

Керівникам закладів  освіти   
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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.  
Учасникам семінару будуть надаватись сертифікати за наявності 

відповідей на питання при заповненні анкети учасника семінару (анкета 
додається до листа). 

Додаткова інформація: 
організаційні питання – за тел. (097) 53-53-003, контактна особа – Тетяна 

Кондратьєва, методист з наукової роботи  КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
технічні питання – за тел. (097) 417-00-79, контактна особа – Денис 

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

 
 
 
 
 
 

Кондратьєва Т.В. (056) 720-90-61 



Додаток  

до листа комунального закладу  

освіти “Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей  

та учнівської молоді” 

18.11. 2022  №01-15/208________р 

 
АНКЕТА 

на участь у  семінарі - практикумі за темою 

 “Особистісно - орієнтовані технології в педагогічній роботі з обдарованими 

дітьми та молоддю в умовах закладу позашкільної освіти” 

 

 

1. Прізвище _________________________________________________________ 

 

2. Ім’я ______________________________________________________________ 

 

3. По батькові _______________________________________________________ 

 

4. Посада ___________________________________________________________ 

Р___ 

5. Найменування закладу  освіти 

___________________________________________________________________ 

 

6. Місцезнаходження закладу  освіти: 

___________________________________________________________________ 

 

7. Контактний телефон _______________________________________________ 

р 

8. Е-mail ___________________________________________________________ 

 

9. Опис з практичного особистого досвіду роботи з обдарованими дітьми  

(до 1-2 сторінок) _____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Підпис: ____________________  о                                                       р 

                              /підпис/                                /ініціали, прізвище/  

 

 

 


