ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України та
«Ніжинська дитяча хореографічна школа» запрошують викладачів хореографічних шкіл,
хореографічних відділеннь початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл
естетичного виховання), керівників і методистів методичних установ сфери культури,
представників інших навчальних закладів та установ до участі у Всеукраїнському науковометодичному семінарі з проблем розвитку початкової мистецької освіти (хореографічне
мистецтво):
«Особливості організації навчально-виховного процесу
у хореографічній школі, на хореографічному відділенні ПСМНЗ
/на прикладі роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи/»
22 – 24 квітня 2016 року
м. Ніжин
У програмі семінару: пленарні засідання, ознайомлення з діяльністю навчального закладу
«Ніжинська дитяча хореографічна школа», майстер-класи, відкриті уроки, доповіді, презентація
навчально-методичної літератури, круглий стіл, перегляд конкурсних номерів І Міжнародного
фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»
у різних номінаціях (на базі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя), зустрічи з
творчими колективами Ніжинської ДХШ, НДУ ім. М Гоголя, НУКіМ ім. М. Заньковецької та
інше.
Детальна програма семінару буде опублікована на сайтах Центру та Ніжинської ДХШ
пізніше.
Фінансові умови:
Вартість участі у семінарі складає 100 грн. з однієї особи. Внесок здійснюється без мети
отримання організаторами заходу прибутку. Кошти підуть на покриття фінансових витрат, а саме
на:
канцелярські приналежності;
оренду приміщень і обладнання;
каву-брейк.
Додаткові умови:
По закінченні семінару та за умови попереднього запису (формування груп відбувається на
засадах самоокупності) учасники мають можливість отримати свідоцтво про підвищення
кваліфікації Інституту публічного управління та кадрової політики Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв. Орієнтова вартість навчання – 500 грн. з однієї особи.
Пропозиції щодо варіантів проживання та харчування будуть надіслані пізніше електронним
листом.
За результатами семінару всі учасники отримають довідку ДМЦНЗКМУ про участь у
семінарі.
Заявки на участь у семінарі надсилати до 30 березня 2016 р. на одну з електронних
адрес: mk@dmc-art-ukraine.org.ua, nizhyn_dhsh@ukr.net
Контактні телефони:
(044) 279-10-93 – Державний методичний центр,
моб. (068) 424-61-15, (093) 245-60-75 – методист Івченко Поліна Олександрівна,
моб. (066) 952-80-80 – методист Смольська Наталія Іванівна,
(04631) 3-19-94 – «Ніжинська дитяча хореографічна школа», директор – Тимошенко Галина
Львівна,
моб. (067) 254 78 14, (068) 236 35 65

