19.08.2020 (середа)
Час

Назва заходу

Місце проведення

15.00-16.00

Заїзд та поселення учасників
фестивалю (за попереднім
розподілом)

СОТ “Буревісник” ХДУ

16.00-16.30

Реєстрація учасників фестивалю і
проведення інструктажів

Адмінкорпус СОТ “Буревісник” ХДУ

16.30-16.45

Зустріч-знайомство учасників
фестивалю. Представлення тренерів

Анімаційний майданчик

16.45-17.45

Проведення навчальних активностей
за локаціями в рамках програми
підвищення кваліфікації (6 локацій)

1. Анімаційний майданчик “Арттерапія:
Зумба, MFR (Міофасциальний реліз)
хореографія”.
2. Майданчик біля їдальні “Співпраця з
батьками в режимі онлайн щодо
створення форсайту майбутнього
випускника”.
3. Алея біля їдальні “Промоушн сайту
закладу загальної середньої освіти як
інструменту. Робототехніка”.
4. Алея під маслинами “Профілактика
емоційного вигоряння керівника
закладу загальної середньої освіти.
Психологічна підтримка керівника в
умовах дистанційного управління
освітнім процесом”.
5. Комп’ютерний клуб “Використання
освітніх платформ для дистанційного
навчання (Єдина школа, Moodle, Google
Classroom)”.
6. Пляж “Управління освітнім процесом в
дистанційному режимі: 15 кроків до
успіху”

18.00-20.00

Урочисте відкриття фестивалю

Анімаційний майданчик

21.00-23.00

Визначення талантів у професійній
діяльності “Педагогічна мозаїка”

Quick-тюнинг

20.08.2020 (четвер)
Назва заходу

Час

Місце проведення

7.00-8.30

Ранковий релакс на морі (дихальна
гімнастика, йога)

Узбережжя

8.30-9.30

Сніданок

Їдальня

9.30-10.00

Дискусійна платформа “Новий
український правопис: як змінилося
професійне мовлення сучасного
керівника закладу освіти?”

Комп’ютерний клуб

10.00-10.30

Консультаційна платформа
“Юридичний супровід освітнього
процесу закладу загальної середньої
освіти”

Анімаційний майданчик

10.30-13.00

Проведення навчальних активностей 1. Анімаційний майданчик “Арттерапія:
за локаціями в рамках програми
Зумба, MFR (Міофасциальний реліз)
підвищення кваліфікації (6 локацій)
хореографія”.
2. Майданчик біля їдальні “Співпраця з
батьками в режимі онлайн щодо створення
форсайту майбутнього випускника”.
3. Алея біля їдальні “Промоушн сайту
закладу загальної середньої освіти як
інструменту. Робототехніка”.
4. Алея під маслинами “Профілактика
емоційного вигоряння керівника закладу
загальної середньої освіти. Психологічна
підтримка керівника в умовах
дистанційного управління освітнім
процесом”.
5. Комп’ютерний клуб “Використання
освітніх платформ для дистанційного
навчання (Єдина школа, Moodle, Google
Classroom)”.
6. Пляж “Управління освітнім процесом в
дистанційному режимі: 15 кроків до
успіху”

13.00-14.00

Обід

14.00-17.20

Проведення навчальних активностей 1. Анімаційний майданчик “Арттерапія:
за локаціями в рамках програми
Зумба, MFR (Міофасциальний реліз)
підвищення кваліфікації (6 локацій)
хореографія”.
2. Майданчик біля їдальні “Співпраця з
батьками в режимі онлайн щодо створення
форсайту майбутнього випускника”.
3. Алея біля їдальні “Промоушн сайту
закладу загальної середньої освіти як

Їдальня

інструменту. Робототехніка”.
4. Алея під маслинами “Профілактика
емоційного вигоряння керівника закладу
загальної середньої освіти. Психологічна
підтримка керівника в умовах
дистанційного управління освітнім
процесом”.
5. Комп’ютерний клуб “Використання
освітніх платформ для дистанційного
навчання (Єдина школа, Moodle, Google
Classroom)”.
6. Пляж “Управління освітнім процесом в
дистанційному режимі: 15 кроків до
успіху”
17.30-18.00

Happy time!

Анімаційний майданчик,
пляж

18.00-18.30

Вечеря

їдальня

18.30-19.00

Sport time!

Пляж

19.15-21.30

Квест. За лаштунками професії
вчителя “Узбережжя скарбів”.

Територія СОТ “Буревісник” ХДУ

21.30-23.00

Розважальна програма

Анімаційний майданчик

21.08.2020 (п’ятниця)
Назва заходу

Час

Місце проведення

7.00-8.30

Ранковий релакс на морі (дихальна
гімнастика, йога)

Узбережжя

8.30-9.30

Сніданок

Їдальня

9.30-12.00

Закриття фестивалю (вручення
сертифікатів, обмін думок,
фотосесія).

Анімаційний майданчик

12.00

Від’їзд учасників

