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Керівникам органів управління
освітою, директорам позашкільних
навчальних закладів

Про проведення обласного опііпе 
семінару-практикуму для керівників 
гуртків з повітряних зміїв

Відповідно до Плану роботи комунального закладу „Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради” , затвердженого Департаментом освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації, з метою підвищення кваліфікації
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області, 
23 лютого 2016 року в м. Черкаси на базі комунального закладу „Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради” та в м. Умані на базі станції юних техніків міста Умані 
відбудеться обласний опііпе семінар-практикум для керівників гуртків з 
повітряних зміїв на тему: „Використання інноваційних технологій на заняттях 
гуртка з повітряних зм іїв” .

Для участі в роботі семінару-практикуму просимо відрядити керівників 
гуртків з повітряних зміїв.

Програмою семінару передбачено:
аналі'з проведення обласних змагань у 2015 році;
обговорення Правил проведення змагань та внесення змін до
інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласних
змагань у 2016 році;
майстер-класи для керівників гуртків;
обмін досвідом роботи.

На семінар просимо представити матеріали з досвіду роботи (в 
друкованому та електронному вигляді).

Прибуття та реєстрація учасників семінару 23 лютого 2016 року до 10.30: 
для керівників гуртків м. Умані, Уманського, Тальнівського та 

Христинівського районів за адресою: м. Умань, вул Садова, 3, станція юних 
техніків міста Умані (в ід 'автовокзалу їхати марш рутним таксі № 1, 14, 9, 
до зупинки „Центр”);

для керівників гуртків міст Черкаси та Ватутіне, Черкаського, 
Смілянського районів за адресою: м. Черкаси, вул Фрунзе, 77, комунальний
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заклад „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді Черкаської обласної ради” . Від залізничного вокзалу їхати тролейбусом 
№ 8, марш рутним таксі № 9, 27, від центрального автовокзалу -  маршрутним 
таксі № 28 до зупинки „Площа Б. Хмельницького” .

В ід ’їзд учасників 23 лютого 2016 року після 14.00.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає.
Про участь в обласному семінарі-практикумі просимо повідомити до 

19 лютого 2016 року та надіслати пропозиції щодо отримання практичної 
допомоги, тематики майстер-класів за телефоном (0472)-45-05-83 або 
електронною поштою за адресою сЬоїзпи@икг.пе{:

При собі мати ІІ8В-флеш-накопичувач.
За додатковою інформацією звертатись за телефонами (0472)-45-05-83, 

(050)-562-58-23 (контактна особа -  М алород Галина М иколаївна).

Зас тупник начальника О.І.Сімушіна

М алород 45 05 83
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