
 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ «ВАРТО», ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», ЦЕНТР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ «ШКОЛА ЕЙДОТЕХНІКИ», 
АСОЦІАЦІЯ ПЕДАГОГІВ МОЛДОВИ  «ІННОВАЦІЙНА ШКОЛА» ( МОЛДОВА), ГЕНЕРАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ РУМУНІЇ (AGIRO), 
ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО, ВИДАВНИЦТВО «МАНДРІВЕЦЬ»,  ФЕДЕРАЦІЯ ХАДУ. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Шановні колеги! 

Повідомляємо Вам, що 24-26 березня 2017 року, в м. Суми, на базі Державного позашкільного 
оздоровчого закладу санаторного типу Ровесник відбудеться 

Фестиваль традиційно проводиться в рамках Міжнародного пілотного соціально-педагогічного 
проекту «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства». У програмі 
Фестивалю – професійне навчання та обмін досвідом, відпочинок та оздоровлення. Головна мета 
Фестивалю – підвищення професійної компетентності, творчий розвиток педагогів дошкільної та 
шкільної ланок, психологів, представників інших професій, підприємців, батьків та дітей; а також 
зміцнення здоров'я, профілактика емоційного вигорання та активний відпочинок у колі колег і друзів. 
Учасники отримають Сертифікати міжнародного зразка. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ТА ГОЛОВНІ ПОДІЇ ФЕСТИВАЛЮ:  
• Здоров'язбережувальні та часозбережувальні технології у системі освіти.  
• Продуктивне заняття в ДНЗ. Ефективний урок іноземної мови. Робота з обдарованими дітьми. 
• Мнемотехніка як фактор збереження здоров'я і підвищення ефективності навчання.  
• Ефективні технології розвитку особистості, психокорекція та оздоровлення дорослих і дітей. 
• Педагогічні майстерні, обмін досвідом серед учасників Фестивалю. 
• Управління сучасною школою і ДНЗ. Програмування та планування роботи в нових умовах. 
• Психологія спілкування і конфліктологія в освіті та бізнесі. 
• ІКТ, освітні та бізнес-технології. 
• Графологія. Психоаналіз та психокорекція за почерком.  
• Технологія «ХАДУ» - як ефективна оздоровча технологія. 
• Організація індивідуалізованої робота з обдарованими дітьми з тьюторським супроводом; 
• Вечірні інтелект-шоу, конкурси, турніри тощо. 

 
Запрошуємо педагогів різних спеціальностей, психологів, керівників навчальних закладів, 
підприємців, студентів, науковців, викладачів університетів та інститутів післядипломної 
освіти, працівників районних (міських) методичних кабінетів, а також БАТЬКІВ. 
 

         Участі у Фестивалі передбачає: навчання на сертифікаційних тренінгах та інших 
майстернях (оздоровлення, арт, психологія, бізнес), вечірні програми, сертифікація. 

                     
КОНТАКТИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

 м. Суми (урочище Баранівка), вул. Лісна вулиця, 10. 
 Державний позашкільний оздоровчий заклад 

санаторного типу «Ровесник» http://rovesnik.sumy.ua/ 
Адміністратор: ОЛЕНА БЛАЖКО 

Тел: (+38)0502209633/(+38) 0634872800 
e-mail:  dnz18-sumy@ukr.net 

ПРОСИМО ДОВЕСТИ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ ДО ВІДОМА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   
Детальна інформація про Фестиваль на сайті: 

  


