Міністерство освіти і науки України
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
«ПРОГРЕСИВНЕ ДОШКІЛЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТВП-ФОРМАТ»
03.04.2019р. на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка відбудеться Регіональний форум «Прогресивне дошкілля України: ТВП-формат».
Організатори форуму:

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;

Рада директорів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Луганської області;

ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти.
Мета форуму:
Створення умов для діалогу учасників та експертів, державних інститутів, ЗМІ з актуальних питань сьогодення та майбутнього
системи дошкільної освіти в області та України.
Формат форуму:
Новий формат конференції ТВП -- «територія відкритого простору» -- це живе спілкування учасників та експертів: панельні дискусії,
майстер-класи, нетворкінги, ворк-шоп, кейси.
Місце проведення:
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21
До участі запрошуються:
Представники обласних, регіональних та місцевих органів управління освітою, представники вищих навчальних закладів, керівники,
методисти закладів дошкільної освіти, фахівці дошкільної галузі Луганщини та України, студенти вищих навчальних закладів
педагогічного профілю, представники ЗМІ, батьки.
Ключові теми для обговорення:

Нова українська школа -- нові орієнтири для дошкілля.

Місія регіональної дошкільної освіти в контексті НУШ: позиція держави та суспільства

Втілення провідних європейських ідей у практику дошкілля України в контексті нової української школи.
Регламент форуму:
Перша частина – панельні дискусії учасників та експертів з ключових питань конференції. У фіналі дискусії відбудеться
нагородження переможців інтернет-конкурсу «Прогресивне дошкілля України в контексті нової української школи».
Друга частина – відбудеться в форматі командної роботи за локаціями.
У локаціях відбудуться майстер-класи учасників та запрошених експертів, буде організована командна робота, результатом якої
стануть пропозиції щодо шляхів практичного вирішення актуальних проблем дошкільної освіти на основі найкращих практик та
нових креативних ідей учасників форуму.
За результатами діяльності форуму планується створення електронної збірки матеріалів форуму, матеріали якої буде розташовано
на сайті Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти.
Умови участі:
Форма участі у регіональному форумі -- очна. Для участі необхідно подати заявку в Оргкомітет форуму (додаток). Прийом заявок
здійснюється до 20.03.2019.
Контактна інформація:
Аль-Хамадані Наталія Дмитрівна +380951902345
Сидоренко Наталія Миколаївна +380953715775
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«ПРОГРЕСИВНЕ ДОШКІЛЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТВП-ФОРМАТ»
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