КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
проспект Олександра Поля, 37, м. Дніпро, 49000, тел./факс: 744-63-14
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14.09.2022 № 573

На № ______________від ___________
Керівникам (в.о. керівників)
закладів дошкільної освіти
Шановні керівники!

Заходи передбачені в рамках проведення освітянської толоки
«#Дошкілля_Education_weeks» 15.09.2022 будуть проведені згідно плану роботи:
1.

Тренінги психологів для всіх педагогічних працівників КЗДО.

Звертаємо увагу, що в посиланнях на онлайн захід відбулися зміни в зв’язку
з тим, що необхідно приєднати більше 2000 педагогів, тому використовується
спеціальний аккаунт.
Зверніть увагу як розподілені педагоги по спікерам.
На захід № 1 приєднуються педагоги Шевченківського та Чечелівського
районів (до 1000 осіб).
На захід № 2 приєднуються педагоги АНД, Індустріального,
Самарського, Новокодацького, Центрального та Соборного районів
(більше 3000 осіб). Для заходу № 2 змінилося посилання!!!
Заходи № 3 та № 4 - без змін.
№
захо
ду

1.

Час

Захід

- Розмежування понять:
1.Жорстоке поводження
2.Насильство
10.00- 3.Домашне насильство
12.30 4.Булінг
- Роль педагога в
реагуванні на випадки
насильства над
дитиною

Аудиторія

Педагоги КЗДО
Шевченківського
та Чечелівського
районів

Локація чи посилання
https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MmIyM
2U0ODktOGY4OS00YjU4L
Tg2OTItMmZkYTY3OWIw
MTQy%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22
591e7528-f5bb-40b7-82abe80d3a4aaf57%22%2c%22Oi
d%22%3a%22f0e20529c053-44d9-8f0eb1e921416073%22%7d

2.

10.00
12.30

3.

13.00
15.00

4.

09.00
11.30

Стрес. Травма. Діти:
перші кроки допомоги.
Психологічна травма:
- основна причина
- першочергові кроки
1) Дитячі страхи,
тривожні стани у дітей,
корекція страхів і
тривожності:
- методи корекції
страхів
- страх, як емоція
2) Робота з
вихователем:
- реагувати на стрес у
дітей
- перша допомога
дитині, яка знаходиться
в стресі
- практика стійкості
- Емоційний стан дітей
під час воєнного стану
- Як говорити з
дитиною про війну
- Емоції тіла у дні
війни. Емоції пов'язані з
війною, та емоції під
час війни

Педагоги КЗДО
АНД,
Індустріального,
Самарського,
Новокодацького,
Центрального та
Соборного районів

https://to.dp.ua/zdo

Педагоги КЗДО
згідно списку

Офлайн,
проспект О. Поля, 37

Педагоги КЗДО
згідно списку

Офлайн,
Музей історії Дніпра

2. Майстер-класи «Google Classroom» та «Ресурс для відеоконференцій
«Zoom» проходитимуть згідно плану роботу за сформованими списками.
Дякуємо за співпрацю.
З повагою
В. о. директора

Нікіфорова Тетяна 067 634 86 04

Тетяна НІКІФОРОВА

