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Парк педагогічної майстерності
«Наш пріоритет – підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільної
освіти»
26.09. 2016р.
Інформаційний день «Тенденції розвитку вищої
освіти в Україні»
27.09.2016р.
Педагогічний салон запитань і відповідей із
самоосвітньої роботи «Психологічне
напруження під час навчання»
28.09.2016р.
Публічна міжвузівська науково-практична
конференція «Європейський вектор модернізації
процесу підготовки фахівців дошкільної освіти в
педагогічному коледжі»

29.09.2016р.
Діалоги з питань працевлаштування із
працівниками Замостянської служби зайнятості.
30.09. 2016р.
Обмін досвідом «Моральний капітал суспільства
– основа національної безпеки держави».
03.10.2016.
Парк педагогічної майстерності
Відкрите заняття «Розвиток мовлення дітей
дошкільного віку мультимедійними
засобами».
04.10.2016р.
Психологічна майстерня «Fruiand»
Міжнародна програма розвитку дитини ІСДР
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05.10.2016р.
Проблемний науково-практичний семінар
«Світ дитинства: збереження дитячої
субкультури та якість освіти».

06.10.2016р.
“Хмарні сервіси в освіті” (Тренінг з
проектування хмарно-орієнтованих
середовищ та методик використання сервісів
у освітньому процесі)
06.10.2016р.
«Україну заквітчаю сяєвом душі…» Творча
зустріч з письменниками, авторами дитячих
книг Оленою Вітенко, Тетяною Яковенко)
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«Підсумки проведення декади»
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Роль дитячої книжки у формуванні особистості... Про це та про багато
інших важливих особливостей сучасної педагогіки говорили майбутні
бакалаври дошкільного відділення Вінницького гуманітарно - педагогічного
коледжу з відомими українськими поетесами Оленою Вітенко та Тетяною
Яковенко 6 жовтня 2016 року. Зустріч була теплою, невимушеною і, звичайно
ж, веселою…
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Круглий стіл «Підсумки проведення декади»

