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Ректорам (директорам) обласних
інститутів післядипломної
педагогічної освіти
З метою пошуку та підтримки ініціативних і талановитих педагогів, які
володіють предметом та бажають вдосконалюватися у методиках формування в
учнів цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу,
розвивати мотивацію учнів до вивчення дисциплін природничого циклу,
виробляти у них стійкі навички роботи з науково-популярною літературою,
дослідницькі та творчі уміння Інститут модернізації змісту освіти, редакція
науково-популярного природничого журналу для дітей „КОЛОСОК” та
оргкомітет
Міжнародного
природничого
інтерактивного
конкурсу
„КОЛОСОК” організовують та проводять І Всеукраїнський інтернет-конкурс
„Учитель року-2016”.
До участі у Конкурсі запрошуються вчителі початкових класів, які
викладають предмет „Природознавство”, та вчителі природничих предметів
(фізики, хімії, біології, астрономії, географії). Участь у конкурсі добровільна.
Конкурс проводиться анонімно, а його результати оприлюднюються лише за
згоди учасників.
Реєстрація учасників – на сайті www.kolosok.org.ua у рубриці „Учитель
року-2016”. Тут можна детальніше ознайомитися з положенням про конкурс,
умовами участі та нагородженням переможців.
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Вяткіна Н. Б.

Додаток. Склад Оргкомітету
І Всеукраїнського інтернет-конкурсу „Учитель року-2016”
Склад Оргкомітету І Всеукраїнського інтернет-конкурсу „Учитель року2016” за версією науково-популярного природничого журналу
„КОЛОСОК”
1. Вяткіна Наталія Борисівна, директор Інституту модернізації змісту
освіти, кандидат філософських наук.
2.

Камишин Володимир Вікторович,

директор Інституту обдарованої

дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук,
лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, лауреат Державної
премії України в галузі освіти.
3. Біда Дарія Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки Львівського інституту
післядипломної освіти, кандидат педагогічних наук, Заслужений учитель
України, головний редактор журналу „КОЛОСОК” та газети „КОЛОСОЧОК”.
4.

Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти

Інституту модернізації змісту освіти.
5.

Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки обдарованості та

міжнародної співпраці Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник.
6.

Вольська Світлана Станіславівна, заступник головного редактора

науково-популярної природничої газети для розумників та розумниць
„КОЛОСОЧОК”.
7.

Швець Мар’ян Михайлович, директор ТОВ „Іннеті”.

