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Про проведення обласного 
семінару – практикуму 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”) на 2023 рік 23 березня 2023 року проводиться 
обласний семінар - практикум за темою “Особистісно - орієнтовані 

технології в педагогічній роботі з обдарованими дітьми та молоддю в 

умовах закладу позашкільної освіти” (який не відбувся у листопаді 2022 року 
через енергетичний блекаут в країні). 

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.  

В зв’язку з небезпечною ситуацією, пов’язаною з ймовірністю обстрілів з 
боку країни-агресора, та враховуючи різницю в погодинних графіках 
відключень електроенергії в різних регіонах області, захід буде проведено у 
відео форматі.  

Мультимедійні матеріали доповідачів семінару будуть розміщені  
23.03.2023 на Головній сторінці сайту КЗО “ОЕНЦДУМ” 
http://dneprunnat.dp.ua в розділі “Документи” (підрозділ “Робота з 

обдарованою молоддю”). 
Учасників семінару просимо зареєструватися за спеціальною 

інтерактивною формою https://forms.gle/YxMbYsDEz1tf3BAP7 

 

Керівникам закладів  освіти   
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Учасникам семінару будуть надаватись сертифікати за наявності 

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

Додаткова інформація:  
організаційні питання за тел. (097) 535-30-03, контактна особа – Кондратьєва 

Тетяна, методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
технічні питання за тел. (097) 41-70-079, контактна особа - Григор’єв Денис, 

завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 

 
 
Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кондратьєва Тетяна.. (097) 535-30-03 



Додаток  

до листа комунального закладу  

освіти “Обласний еколого - 

натуралістичний центр дітей  

та учнівської молоді” 

    15.03.  2023     № 01-15/52р 

 
ЗАЯВКА 

на участь в обласному  семінарі-практикумі за темою 

 “Особистісно-орієнтовані технології в педагогічній роботі з 

обдарованими дітьми та молоддю в умовах закладу позашкільної освіти” 

 

 

 

1. Прізвище:                                                                                                                 р 

 

2. Ім’я:                                                                                                                       р 

 

3. По батькові:                                                                                                              р 

 

4. Посада:                                                                                                                      р 

 

5. Найменування закладу  освіти: 

                                                                                                                                       р  

 

6. Місцезнаходження закладу  освіти: 

                                                                                                                                       р  

 

7. Контактний телефон:                                                                                              р 

 

8. Е-mail:                                                                                                                      р 

 

9. Невеликий опис з досвіду роботи по даній темі_______________________   

_______________________________________________________________ 

 

Керівник: ____________________  о                                                       р 

                              /підпис/                                /ініціали, прізвище/  

 

 

 

“     ”                       2023 р. 


