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У ЧИ ТЕЛЬ - ОБДАРОВАНИЙ У ЧЕН Ь»
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Konkurs <konkurs@iod.gov.ua> 12:52(1 годину тому)
кому sch-153pushkin, gimnl4, barschool2, gimnazia39, sch_253, khotyn_gimnasia,
g7_odessa2009, g7svmelnyk, S185, sekretar4, School4, perspektiva_4, griwwa, borshkola3,
boryspilzoshl, matinf, dtl-licej, Bor_school_6, zosh8, seoma07, borschool7, sh 184, мені, gnic2, domlrnvk
V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ - ОБДАРОВАНИЙ
УЧЕНЬ»

Шановні колеги!
Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує про проведення та
запрошує прийняти участь у У-ому Всеукраїнському конкурсі «Творчий
учитель - обдарований учень».
Захід проводиться згідно п. 21 Програми спільної діяльності Міністерства
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України
на 2014-2016 роки.
Зважаючи на численні звернення та побажання учасників конкурсу у
попередні роки, Оргкомітетом було змінено критерії оцінювання робіт та
процедуру визначення переможців.
Головна мета конкурсу - створення умов для творчої реалізації педагогів,
поширення їх передового досвіду щодо упровадження в практику роботи
сучасного педагога особистісно-орієнтованих,
компетентнісних підходів до освіти обдарованих дітей та молоді; підвищення
ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах; реалізація
ергономічних засад в освіті.
Основні завдання конкурсу:
• виявлення, досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують інноваційні
форми і методи навчально-виховної роботи;
• популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників
навчально-виховного процесу;
створення інформаційного освітнього простору, попс|^нШ4я*Т)анку ІїїШїваційних
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робіт педагогів, спрямованих на розвиток особистості учня;
• організація методичної підтримки учасників навчально-виховного процесу з
питань впровадження психолого-педагогічного проектування в практику роботи
сучасного педагога
• організація взаємодії учасників навчального процесу

До участі у конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів,
учителі, класні керівники, психологи; керівники гуртків загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів
як державної, так і недержавної форми власності; працівники дошкільних
навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; студенти вищих
навчальних закладів, науковці.

Заявка на участь (посилання - http://teacher.iod.gov.ua/fonTi.php )
Контактна інформація:
Телефони: (044) 481-27-35, (044) 481-27-09
Е-таі1: konkurs@iod.gov.ua

