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ÇУРЛА УЙĂХĔН 20-мĕшĕ

ВĔРЕНӲ ĔÇЧЕНĔСЕН РЕСПУБЛИКА 
КОНФЕРЕНЦИЙĔН ПЛЕНАРЛĂ 
ЛАРĂВĔ
Ĕç вăхăчĕ: 13.00–14.00
Ĕç вырăнĕ: И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх универ-

ситечĕн культура керменĕ (Шупашкар, Университетски 
урамĕ, 38-мĕш çурт).

13.00–14.00 – «Цифрлă вĕренӳ» курав лаптăкĕн ĕçĕ. 
14.00 – Конференцин пленарлă пайĕ.
– Чăваш Республикин Министрсен Кабинечĕн председателĕ 
И.Б. Моторин саламлани.
– Чыслав.
– Чăваш Республикин вĕренӳ тата çамрăксен политикин 
министрĕ С. В. Кудряшов «Вĕренӳ пахалăхĕ: наци проекчĕн 
чĕнĕвĕсем тата малашлăхĕ» доклад туни. 
– Хăнасем тухса калани.
15.50–16.00 – Конференци ĕçне пĕтĕмлетни.
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ВĚРЕНӲ ĚÇЧЕНĚСЕН РЕСПУБЛИКА КОНФЕРЕНЦИНЕ 
ИРТТЕРМЕЛЛИ ПĔТĔМĔШЛЕ ЙĔРКЕ

ВĔРЕНӲ ПАХАЛĂХĔ: НАЦИ ПРОЕКЧĔН ЧĔНĔВĔСЕМ  
ТАТА МАЛАШЛĂХĔ

Çурла уйăхĕн 19-мĕшĕ. Çак-çак секцисем ĕçлеççĕ:
– Çарпа патриот воспитанийĕ тата граждансене çар службине хатĕр-

лесси. 
– Чăваш Республикинчи ачасене хушма пĕлӳ парассин тĕллевлĕ 

моделĕ.
– Ашшĕ-амăш пĕрлешĕвĕсем урлă ачасене Интернетри хăруш-

лăхсенчен сыхлама вĕрентесси. 
– Ачасен ашшĕ-амăшне (законлă представителĕсене), çавăн 

пекех ашшĕ-амăш хӳттисĕр юлнă ачасене хăйсен кил-йышне илес 
текен граждансене психологипе педагогика, методикăпа консультаци 
пулăшăвĕ парасси – «Вĕренӳ» наци проекчĕн Чăваш Республикин ре-
гионти «Ачаллă çемьесене пулăшу парасси» проектне туллин пурнăçа 
кĕртмелли май. 

– Вĕренӳ системинче ачасен канăвне тата сывлăхне çирĕплетессине 
йĕркеленĕ чух патшалăх политикине пурнăçа кĕртни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ. Çак-çак секцисем ĕçлеççĕ:
– «Вĕренӳ» наци проектне тухăçлă ертсе пырасси.
– Шкулчченхи вĕренĕвен çивĕч ыйтăвĕсем.
– Шкулчченхи вĕренĕвĕн вĕрентӳ программине пурнăçланин 

пахалăхне ӳстересси. 
–«Шкулчченхи воспитани» компетенципе ирттернĕ кăтартуллă эк-

замена тĕрĕслесе çирĕплетесси. 
– Пуçламăш шкулти паянхи аталану системисем – малашне вĕренӳ 

ĕçне лайăхлатмалли çул-йĕр. 
– «Аталантаракан вĕренӳ – пурин валли те» федераллă проект 

картинче универсаллă вĕренӳ материалĕсене тĕрĕслесе çирĕплетни.
– Конкурссем – пуласлăхри шкулсем патне çитмелли картлашка.
– Чăваш чĕлхи – информаци уçлăхĕнче. Электрон вĕренӳ кĕне-

кисем.
– Литературăпа чĕлхе вĕрентекенсен «Малашлăхри учитель» проект 

картинче ирттернĕ тухăçлă практикисем. 
– Ют чĕлхесене хальхи вăхăтра вĕрентессин çивĕч ыйтăвĕсем: 

педагогăн професси шайне ӳстерес ориентирсем. 
– Пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан организацисенче математика, физика 

тата информатика вĕрентессин хальхи туртăмĕсем. 
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– Вĕренекенсен биологипе тата химипе тăвакан наукăпа тĕпчев 
ĕçĕсен пахалăхне ӳстересси. 

– Обществăпа ăслăлах предмечĕсене вĕрентнĕ чух цифра аталанă-
вĕн çитĕнĕвĕсемпе усă курни. 

– «Технологи» предмет облаçĕн содержанине çĕнетесси тата вĕрен-
тĕвĕн мелĕсене лайăхлатасси. 

– «Графика дизайнĕ» компетенципе ирттернĕ кăтартуллă экзамена 
тĕрĕслесе çирĕплетесси. 

– Патшалăхăн федераллă вĕренӳ стандарчĕсене пурнăçа кĕртнĕ 
май «Ӳнер» предметне вĕрентессинче палăрнă çивĕч ыйтусем. 

– Шкул ачисене музыкăна вĕрентес ĕçри çивĕч ыйтусем.
– Аутизм спектрĕнчи хавшак ачасене пур енлĕн пулăшса тăни. 
– Хавшак сывлăхлă ачасен вĕренӳри уйрăм ыйтăвĕсене тивĕçтерес-

си: тухăçлă ĕç-хĕл. 
– Ыттисенчен урăхларах ачасен тьюторĕ. Аталанăвĕпе уйрăлса 

тăракан ачасене тьютор пулăшса пынă тĕслĕхсен понарами. 
– Тулашри хаклав процедурисем – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли 

мел.
– Професси пĕрлĕхĕ – педагогика ĕçченĕсен «Горизонталлă 

вĕренĕвĕн» чи тухăçлă моделĕсенчен пĕри.
– Чăваш Республикинче ыр кăмăллăх ĕçĕ аталанни. 
– «Вĕренӳ» наци проектне пурнăçа кĕртсе вĕренӳ тытăмĕнче пси-

хологи тĕлĕшĕнчен лайăх лару-тăру йĕркелесе Чăваш Республикинчи 
вĕренӳ организацийĕсене пĕрлĕхлĕ ырă талккăша пĕрлештермелли 
майсем туса хурасси. 

– Наци проекчĕсем тата пултаруллă çамрăксене пулăшассин 
стратегийĕ.

– Цифрлă экономика валли кадрсем: шкул ачисен професси пĕлĕвне 
тарăнлатасси.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ. Педагогика ĕçченĕсен «Вĕренӳ пахалăхĕ: наци 
проекчĕн чĕнĕвĕсем тата малашлăхĕ» темăпа йĕркеленĕ пленарлă ларăвĕ, 
вĕренӳ организацийĕсен тата издательствăсен куравĕсем.
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ÑÅÊÖÈ  
ËÀÏÒ¤Ê†ÑÅÍ  
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈ

Çурла уйăхĕн 19-мĕшĕ 

ÇАРПА ПАТРИОТ ВОСПИТАНИЙĔ ТАТА ГРАЖДАНСЕНЕ 
ÇАР СЛУЖБИНЕ ХАТĔРЛЕССИ

Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–14.00
Хутшăнакансем: физкультура учителĕсен тата ОБЖ организаторĕсен 

муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен, патриот юхăмлă обществăлла 
пĕрлешӳсен, шырав отрячĕсемпе пĕрлешӳсен ертӳçисем. 

Ертсе пыракан: Захарова Венера Аверьяновна, Чăваш Республикин 
вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин ЮНИТЭКС çарпа патриот 
воспитанийĕн центрĕн директорĕ.

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Захарова Венера Аверьяновна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин ЮНИТЭКС çарпа патриот воспитанийĕн центрĕн 
директорĕ.
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермăлли программа». – За-
харова Венера Аверьяновна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен по-
литикин министерствин ЮНИТЭКС çарпа патриот воспитанийĕн центрĕн 
директорĕ.
«Чăваш Республикинче çарпа патриот воспитанине йĕркелесси тата 
граждансене çар службине хатĕрлесси». – Захарова Венера Аверьянов-
на, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин  
ЮНИТЭКС çарпа патриот воспитанийĕн центрĕн директорĕ.
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«Граждансене çар вĕренӳ организацийĕсенче пĕлӳ пухма суйласа илесси. 
Çурхи тата кĕрхи призывсене йĕркелесе ирттересси». – Козюра Сергей 
Александрович, Чăваш Республикин çар комиссариачĕн граждансене çар 
службине хатĕрлес тата чĕнсе илес енĕпе ĕçлекен пай пуçлăхĕ. 
«Чăваш Енри шырав юхăмĕн аталанăвĕ тата «Раççейри шырав юхăмĕ» 
тăван çĕр-шыва хӳтĕлесе пуç хунисене ĕмĕрех асра тытас тĕлĕшпе 
тăвакан ĕç-хĕл çинчен». – Шумилов Евгений Георгиевич, Тăван çĕр-шыва 
хӳтĕлесе пуç хунисене асра тытас тĕлĕшпе йĕркеленĕ «Раççейри шырав 
юхăмĕ» обществăлла юхăмăн Чăваш Республикинчи регион уйрăмĕн 
канашĕн пуçлăхĕ. 
«ЮНАРМИ» юхăмăн 2019/20 вĕренӳ çулĕнче аталанас майĕсем». – За-
харова Венера Аверьяновна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен по-
литикин министерствин ЮНИТЭКС çарпа патриот воспитанийĕн центрĕн 
директорĕ.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 19-мĕшĕ

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ АЧАСЕНЕ ХУШМА ПĔЛӲ 
ПАРАССИН ТĔЛЛЕВЛĔ МОДЕЛĔ

Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–14.00
Хутшăнакансем: вĕренӳ ĕçне йĕркелесе пыракан органсен специалисчĕсем, 

хушма пĕлӳ паракан вĕренӳ организацийĕсен муниципаллă тĕрев центрĕсен 
директорĕсем, хушма пĕлӳ педагогĕсем.

Ертсе пыракан: Мурзуков Михаил Витальевич, Чăваш Республикин вĕренӳпе 
çамрăксен политикин министерствин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» 
центрĕн аслă методисчĕ.

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Мурзуков Михаил Витальевич, Чăваш Республикин Вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» центрĕн аслă 
методисчĕ.
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«Хушма пĕлӳ системин тĕллевлĕ моделĕ». – Мурзуков Михаил Витальевич, 
Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин шкул 
тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» центрĕн аслă методисчĕ.
«Çын пуçне укçапа тивĕçтерни тата хушма пĕлӳ навигаторĕ – Чăваш 
Республикинчи вĕренӳ ĕçне цифра çине куçармалли инструментсем». – 
Костин Александр Александрович, çын пуçне укçапа тивĕçтерессине тата 
Хушма пĕлӳ навигаторне ĕçе кĕртес тĕлĕшпе ĕçлекен федераллă экспертсен 
ушкăнĕн ертӳçи, Мускав хулин вĕренӳ департаменчĕ çумĕнчи экспертпа 
консультаци канашĕн членĕ.
«Программăпа методика тивĕçтерĕвĕ тата хушма пĕлӳ программисен 
экспертизи». – Идрисов Ранис Анварович, шкул тулашĕнчи ĕçсен респуб-
лика центрĕн (Хусан хули) директорĕ. 
«Хушма пĕлӳ программисене проектласси». – Павлов Андрей Викторович, 
А.А. Пинский ячĕпе хисепленекен пĕтĕмĕшле тата хушма пĕлӳ паракан 
центрăн (НИИ ВПГЭ, Мускав) директор çумĕ. 
«Инçет вĕренӳ тата çыхăнуллă вĕренӳ программисем пулăшнипе ачасене 
хушма пĕлӳпе пĕр пек тивĕçтересси». – Бякова Римма Римовна, инфор-
матизаципе вĕренӳ пахалăхĕн хаклавĕн регионти центрăн (Ижевск, Удмурт 
Республики) директор çумĕ. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 19-мĕшĕ

АШШĔ-АМĂШĔН ПĔРЛЕШĔВĔСЕМ УРЛĂ АЧАСЕНЕ 
ИНТЕРНЕТРИ ХĂРУШЛĂХСЕНЧЕН СЫХЛАНМА 
ВĔРЕНТЕССИ

Ĕҫ вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: Чăваш Республикинчи пĕтĕмĕшле вĕренӳ организацийĕсен 

директорĕсен ҫумĕсем, социаллă педагогсем, «Чăваш енри хĕрарăмсен 
пĕрлешĕвĕ», «Чăваш Республикинчи ашшĕсен совечĕ» обществăлла орга-
низацисен представителĕсем.
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Ертсе пыракан: Аланова Юлия Валерьевна, Ҫамрăксен пуҫарулăх центрĕн 
директорĕ, Чăваш Республикин обществăлла палата членĕ, проект ĕҫне 
аталантаракан сектор ертӳҫи.

Тухса калаҫакансем:
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Аланова Юлия Валерьевна, Ҫамрӑксен пуҫарулӑх центрӗн директорӗ, Чӑваш 
Республикин обществӑлла палата членӗ, проект ӗҫне аталантаракан сектор 
ертӳҫи.
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Аланова Юлия Валерьевна, Ҫамрăксен пуҫарулăх центрĕн директорĕ, 
Чăваш Республикин обществăлла палата членĕ, проект ĕҫне аталантаракан 
сектор ертӳҫи.
«Пайăр ҫынсен даннăйĕсене хӳтĕлесси – Интернетри хăрушсăрлăх 
никĕсĕ». – Аланова Юлия Валерьевна, Ҫамрăксен пуҫарулăх центрĕн ди-
ректорĕ.
«Вĕренӳ организацийĕнче терроризма хирĕҫ кĕрешес ĕҫе йĕркелесси. 
Ҫамрăксем хушшинче террористсемпе экстремистсен палăрăмĕсенчен 
Интернет урлă хӳтĕленес тĕп ҫул-йĕрпе профилактика формисем». – 
Терёшин Евгений Викторович, Чăваш Республикин террористсене хирĕҫ 
кĕрешекен комисси аппарачĕн ертӳҫи.
«Ашшĕ-амăшĕн пĕрлешĕвĕсем урлă ачасене Интернетри хăрушлăхсен-
чен сыхланма вĕрентесси». – Шакурова Лилия Маратовна, Ҫамрăксен 
пуҫарулăх центрĕн директор ҫумĕ.
Виртуаллă хутшăну йĕркисем. Харпăр хай даннăйĕсем: ăнлав, 
хутшăнмалли тĕрĕс мелсем тата унпа усă курмалли йĕркен уйрăм-
лăхĕсем. – Иванов Леонид Петрович, Роскомнадзор управленийĕн Чăваш 
Республикинчи харпăр хăй даннăйĕсен субъекчĕсен прависене хӳтĕлес, 
массăллă хутшăну тата информаци технологийĕсене тĕрĕслес енĕпе ĕҫлекен 
пай пуҫлăхĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.
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Ҫурла уйăхĕн 19-мĕшĕ

АЧАСЕН АШШĔ-АМĂШНЕ (ЗАКОНЛĂ ПРЕДСТАВИТЕЛĔСЕНЕ), 
ҪАВĂН ПЕКЕХ АШШĔ-АМĂШ ХӲТТИСĔР ЮЛНĂ АЧАСЕНЕ 
ХĂЙСЕН КИЛ-ЙЫШНЕ ИЛЕС ТЕКЕН ГРАЖДАНСЕНЕ 
ПСИХОЛОГИПЕ ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКĂПА КОНСУЛЬТАЦИ 
ПУЛĂШĂВĔ ПАРАССИ – «ВĔРЕНӲ» НАЦИ ПРОЕКЧĔН ЧĂВАШ 
РЕСПУБЛИКИН РЕГИОНТИ «АЧАЛЛĂ ҪЕМЬЕСЕНЕ ПУЛĂШУ 
ПАРАССИ» ПРОЕКТНЕ ТУЛЛИН ПУРНĂҪА КĔРТМЕЛЛИ МАЙ

Ĕҫ вырăнĕ: Чăваш Республикин Пуçлăхĕн Администрацийĕн ларусен залĕ 
(Шупашкар, Ленинград урамĕ, 33-мĕш çурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 13.00–15.00
Хутшăнакансем: Чăваш Республикин муниципаллă районсенчи тата хула 

округĕсенчи опекăпа хунтăлав органĕсен специалисчĕсем, муниципалитет-
сенчи «Ачаллă çемьесене пулăшу парасси» тата «Ашшĕ-амăшĕ 3.0» регион 
проекчĕсене пурнăҫа кĕртес енĕпе яваплă ҫынсем.

Ертсе пыракан: Осипова Лариса Викторовна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
тата ҫамрăксен политикин министерствин ҫамрăксен политикин управле-
нийĕн опекăпа хунтăлав тата ачасен прависене хӳтĕлес енĕпе ĕҫлекен пай 
пуҫлăхĕ. 

Тухса калаҫакансем:
«Чăваш Республикин «Ачаллă семьесене пулăшу парасси» регион проект-
не пурнăҫа кĕртесси». – Осипова Лариса Викторовна, Чăваш Республикин 
вĕренӳ тата ҫамрăксен политикин министерствин ҫамрăксен политикин 
управленийĕн опекăпа хунтăлав тата ачасен прависене хӳтĕлес енĕпе ĕҫлекен 
пай пуҫлăхĕ, регион проекчĕн администраторĕ.
«Ачаллă граждансене психологипе педагогика, методикăпа консульта-
ци пулăшăвĕ парас ĕҫĕн тĕп майĕсем тата ăна йĕркелесси». – Иванова 
Евгения Петровна, Вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене ытти енчен пăхса тăракан 
центрăн директор ҫумĕ.
Пулăшу илекенсен тĕп категорийĕсем тата ачасен ашшĕ-амăшне 
(законлă представительсене), ҫавăн пекех ашшĕ-амăш хӳттисĕр 
юлнă ачасене хăйсен кил-йышне илес текен граждансене психологипе 
педагогика, методикăпа консультаци паракан пулăшăвăн тĕслĕхлĕ 
списокĕ. – Володина Марина Альбертовна, вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене 
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ытти енчен пăхса тăракан центрăн инвалид ачасене пур енчен те пулăшу 
паракан пай пуҫлăхĕ.
«Тĕрлĕ хирĕҫӳллĕ лару-тăрура пулакан ашшĕ-амăшĕпе ĕҫлемелли 
йĕрке». – Сорокин Сергей Игоревич, вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене ытти ен-
чен пăхса тăракан центрăн психологипе педагогика енчен пулăшу паракан 
пайăн педагог-психологĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

 Ҫурла уйăхĕн 19-мĕшĕ

АЧАСЕН АШШĔ-АМĂШНЕ (ЗАКОНЛĂ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСЕНЕ), 
ҪАВĂН ПЕКЕХ АШШĔ-АМĂШ ХӲТТИСĔР ЮЛНĂ АЧАСЕНЕ 
ХĂЙСЕН КИЛ-ЙЫШНЕ ИЛЕС ТЕКЕН ГРАЖДАНСЕНЕ 
ПСИХОЛОГИПЕ ПЕДАГОГИКА, МЕТОДИКĂПА КОНСУЛЬТАЦИ 
ПУЛĂШĂВĔ ПАРАССИ – «ВĔРЕНӲ» НАЦИ ПРОЕКЧĔН ЧĂВАШ 
РЕСПУБЛИКИН РЕГИОНТИ «АЧАЛЛĂ ҪЕМЬЕСЕНЕ ПУЛĂШУ 
ПАРАССИ» ПРОЕКТНЕ ТУЛЛИН ПУРНĂҪА КĔРТМЕЛЛИ МАЙ

Ĕҫ вырăнĕ: Вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене ытти енчен пăхса тăракан центр 
(Шупашкар хули, Семашко урамĕ, 1-мĕш ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–16.00
Хутшăнакансем: «Ачаллă ҫемьесене пулăшу парасси», «Ашшĕ-амăшĕ 

3.0» регион проектсене пурнăҫа кĕртес енĕпе ĕҫлекен коммерциллĕ мар 
тата ытти организацисен, вĕсен шутĕнче патшалăх, муниципаллă, халăха 
пулăшакан организацисен, ҫемьене тата ачасене социаллă пулăшу паракан 
центрсен, халăха психологипе педагогика пулăшăвĕ паракан центрсен 
специалисчĕсем.

Ертсе пыракан: Ильина Светлана Васильевна, Вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене 
ытти енчен пăхса тăракан центр директорĕ.

Тухса калаҫакансем: 
«Вĕренӳри тĕрлĕ ыйтăмлă ачасене воспитани паракан ашшĕ-амăшне 
ертсе пыни, консультаци пани тата вĕсене информаципе методи-
ка пулăшăвĕ пани». – Адамян Луиза Игоревна, психологи ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ, Мускаври педагогика патшалăх университетĕнчи Ачалăх 
институчĕн психологиллĕ антропологи кафедра доценчĕ.
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 «Шкулчченхи вĕренӳ учрежденийĕсене ҫӳремен пĕчĕк ачасене тата шкул 
ҫулне ҫитменнисене килте воспитани парассине йĕркелесси». – Спи-
ридонова Наталия Васильевна, Шупашкарти 7-мĕш номерлĕ ача сачĕн 
воспитателĕ.
«Ҫемьере вĕренӳ илекен ачасен ашшĕ-амăшне паракан консультацин 
ҫул-йĕрĕпе содержанийĕ. Ҫемьери хирĕҫӳллĕ лару-тăрура ашшĕ-амăшĕпе 
ĕҫлемелли алгоритм. Вĕренӳре ашшĕ-амăшĕпе ытти ҫынсем хушшинче 
пулса иртекен хирĕҫĕве йĕркелемелли алгоритм. – Адамян Луиза Иго-
ревна, психологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Мускаври педагогика патшалăх 
университетĕнчи Ачалăх институчĕн психологиллĕ антропологи кафедра 
доценчĕ.
«Хавшак сывлăхлă тата инвалид ачасене ҫитĕнтерекен ҫемьесене 
паракан консультацисен ҫул-йĕрĕпе содержанийĕ. – Ильина Светлана 
Васильевна, Вĕренӳ тĕлĕшпе тата ачасене ытти енчен пăхса тăракан центр 
директорĕ.
Ашшĕ-амăшĕн хӳттисĕр юлнă ачасене хăйсен кил-йышне илес текен 
граждансен ĕҫтăвăм йĕрки. Йĕркерен тухнă ачасене ҫитĕнтерекен 
ашшĕ-амăшĕпе хутшăнас уйрăмлăхсем. Хавшак сывлăхлă тата инвалид 
ачасене ҫитĕнтерекен ҫемьесене паракан консультацисен ҫул-йĕрĕпе 
содержанийĕ. – Самсонова Гульнара Хайдаровна, Вĕренӳ тĕлĕшпе тата 
ачасене ытти енчен пăхса тăракан центр директор ҫумĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

 Ҫурла уйăхĕн 19-мĕшĕ

ВĔРЕНӲ СИСТЕМИНЧЕ АЧАСЕН КАНĂВНЕ ТАТА 
СЫВЛĂХНЕ ÇИРĔПЛЕТЕССИНЕ ЙĔРКЕЛЕНĔ ЧУХ 
ПАТШАЛĂХ ПОЛИТИКИНЕ ПУРНĂÇА КĔРТНИ

Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин Пуçлăхĕн Администрацийĕн ларусен залĕ 
(Шупашкар, Ленинград урамĕ, 33-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.00 
Хутшăнакансем: ачасен канăвне тата сывлăхне çирĕплетессине муниципаллă 

районсемпе хула округĕсенче йĕркелекен специалистсем, ачасен канăвне 
тата сывлăхне çирĕплетессине йĕркелекен организацисен пуçлăхĕсем. 

Ертсе пыракан: Кузнецова Ангелина Брониславовна, Чăваш Республикин 
вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин управлени пуçлăхĕ. 
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Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн чĕнĕвĕсем тата малашлăхĕ». 
– Кузнецова Ангелина Брониславовна, Чăваш Республикин вĕренӳпе 
çамрăксен политикин министерствин управлени пуçлăхĕ.
«Ачасен канăвĕн тата сывлăхне çирĕплетессин системине аталантарни 
(кану инфраструктурине тата ăна йĕркелессин формисене лайăхлатни; 
педагогикăн тата сывлăха çирĕплетмеллин хальхи технологийĕсене 
алла илнĕ ăста кадрсене хатĕрлени)». – Кузнецова Ангелина Бронисла-
вовна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин 
управлени пуçлăхĕ. 
«Çул çитменнисен çуллахи тапхăрне хăрушсăрлатасси». – Петров Ни-
колай Валерьянович, Тĕп управлени пуçлăхĕн çумĕ – Раççей МЧСĕн Тĕп 
управленийĕн Чăваш Республикинчи тĕрĕслесе тата асăрхаттарса тăракан 
управлени пуçлăхĕ.
«Районсенчи (хуласенчи) çул çитмен ачасемпе ĕçлекен тата вĕсен 
прависене хӳтĕлекен комиссисенче учетра тăракан çул çитменнисене 
ĕçе вырнаçтарасси тата канăвне йĕркелесси». – Чапурина Наталия 
Альбертовна, Чăваш Республикин шалти ĕçсен министерствин участокри 
уполномочиллĕ полицин тата çул çитменнисемпе ĕçлекен пай пуçлăхĕн çумĕ.
«Ачасен канăвне методикăпа информаци тĕлĕшĕпе пулăшса пыни». – 
Кочеткова Татьяна Ивановна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин штатра тăман специалисчĕ.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ 

«ВĔРЕНӲ» НАЦИ ПРОЕКТНЕ  
ТУХĂÇЛĂ ЕРТСЕ ПЫРАССИ

 Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт, 2-мĕш кабинет).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан организацисен пуçлăхĕсем тата 

вĕсен çумĕсем. 
Ертсе пыракан: Федорова Алевтина Николаевна, Чăваш Республикин 

вĕренӳпе çамрăксен политикин министрĕн пĕрремĕш çумĕ. 
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Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Фе-
дорова Алевтина Николаевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министрĕн пĕрремĕш çумĕ. 
«Педагогика ĕçченне професси тĕлĕшпе пĕр вĕçĕм ӳсме пулăшакан 
тухăçлă система калăплани – учитель ӳсĕмĕн наци системин тĕп 
задачи». – Петрова Светлана Владимировна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн вĕренӳ, йĕркелӳпе методика енĕпе ĕçлекен проректорĕ.
«Грант паракан конкурссене хутшăнни – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли 
фактор». – Мурзина Жанна Владимировна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн малаш аталанăвĕ енĕпе ĕçлекен проректорĕ. 
«Вĕренӳ сферинчи федераллă патшалăх надзорĕ вĕренӳ ĕç-хĕлне сăнаса, 
лицензилесе тĕрĕслесе тăни. Правăпа усă курнин результачĕсем». – Скир-
невская Марина Анатольевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен по-
литикин министерствин вĕренӳ сферинчи асăрхавпа тĕрĕслев управленийĕн 
пуçлăхĕ; Самсонова Е.К., Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен поли-
тикин министерствин вĕренӳ сферинчи документсене лицензилекен тата 
çирĕплетекен пай пуçлăхĕ.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ 

ШКУЛЧЧЕНХИ ВĔРЕНĔВĔН ÇИВĔЧ ЫЙТĂВĔСЕМ
Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ тата çамрăксен политикин минис-

терствин «Шупашкарти Н.В. Никольский ячĕллĕ професси колледжĕ» ЧР 
ГАПВУ (Шупашкар, Уруков урамĕ, 8-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: хуласемпе районсен администрацийĕсен вĕренӳ управ-

ленийĕсен органĕсен шкулчченхи вĕренӳ ыйтăвĕсемпе ĕçлекен специа-
лисчĕсем. 

Ертсе пыракан: Возняк Тамара Ивановна, Чăваш Республикин вĕренӳ тата 
çамрăксен политикин шкулчченхи тата пĕтĕмĕшле вĕрентĕвĕн уйрăмĕн 
пуçлăхĕн çумĕ.

Тухса калаçакансем:
 «Шкулчченхи вĕренӳ тытăмне «Веренӳ» тата «Демографи» наци проек-
чĕсемпе килешӳллĕ аталантарасси». – Возняк Тамара Ивановна, Чăваш 
Республикин вĕренӳ тата çамрăксен политикин шкулчченхи тата пĕтемĕшле 
вĕрентĕвĕн уйрăмĕн пуçлăхĕн çумĕ.
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«Шкулчченхи вĕренӳ организацийĕсенче апатлантарассипе çыхăннă 
паянхи çивĕч ыйтусем». – Алексеева Елена Владимировна, Шупашкар 
хула администрацийĕн вĕренӳ управленийĕн ертсе пыракан специалист-
экспертчĕ. 
«Шкулчченхи вĕренӳ организацийĕсенче хушма вĕренӳ çăмăллăхĕсем 
парасси». – Одерякова Ирина Николаевна, Шупашкарти 182-мĕш ача сачĕн 
ертӳçи. 
«Электронлă ача сачĕ». – Терентьева Екатерина Владимировна, Шупаш-
карти шкулчченхи вĕрентĕве аталантаракан центрăн директор çумĕ. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ 

ШКУЛЧЧЕНХИ ВĔРЕНĔВĔН ВĔРЕНТӲ ПРОГРАММИНЕ 
ПУРНĂÇЛАНИН ПАХАЛĂХНЕ ӲСТЕРЕССИ 

Ĕҫ вырăнĕ: Вĕренӳ тата çамрăксен политикин министерствин «Шупашкарти 
Н.В. Никольский ячĕллĕ професси колледжĕ» ЧР ГАПВУ (Шупашкар хули, 
Уруков урамĕ, 8-мĕш ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: шкулчченхи ача-пăча вĕренӳ организацийĕсен ертӳҫисем, 

аслă воспитательсем, воспитательсем.
Ертсе пыракан: Васильева Людмила Геннадьевна, педагогика ăслăлăхĕсен 

кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен 
професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.

Тухса калаҫакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли про-
грамма». – Васильева Людмила Геннадьевна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн педагогика ĕҫченĕсен професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«Шкулчченхи вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне паян мĕнле ăнланмалла? Ача-
пăча аталанăвне хакламалли мелсем». – Брындина Ольга Николаевна, 
«Наци вĕренĕвĕ» издательствăн вĕренӳ ĕҫĕн пахалăхне хаклакан ертӳҫĕ 
специалист.
 «Сфера» пултарулăх центрĕ кăларнă пособин тĕслĕхĕсемпе шкул 
ҫулне ҫитменнисен патшалăхăн федераци вĕренӳ стандартне пурнăҫа 
кĕртни». – Козьмодемьянская Елена Ивановна, «Творческий центр «Сфера» 
издательствăн методисчĕ.
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«Çамрăк профессионалсем» проект тата шкулчченхи вĕренӳ органи-
зацийĕсен педагогика ĕçченĕсен ăсталăхне ӳстересси». – Кириллова Алев-
тина Александровна, педагогика наукисен кандидачĕ, Вĕренӳ тата çамрăксен 
политикин министерствин «Шупашкарти Н.В. Никольский ячĕллĕ професси 
колледжĕ» ЧР ГАПВУ директор çумĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ 

«ШКУЛЧЧЕНХИ ВОСПИТАНИ» КОМПЕТЕНЦИПЕ ИРТТЕРНĔ 
КĂТАРТУЛЛĂ ЭКЗАМЕНА ТĔРĔСЛЕСЕ ÇИРĔПЛЕТЕССИ

 Ĕç вырăнĕ: Вĕренӳ тата çамрăксен политикин министерствин «Шупаш-
карти Н.В. Никольский ячĕллĕ професси колледжĕ» ЧР ГАПВУ (Шупашкар, 
Уруков урамĕ, 8-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: аслă воспитательсем. 
Ертсе пыракан: Васильева Наталья Альбертовна, Раççей Ворлдскиллс 

сертификациленĕ эксперчĕ, Вĕренӳ тата çамрăксен политикин министерс-
твин «Шупашкарти Н.В. Никольский ячĕллĕ професси колледжĕ» ЧР ГАПВУ 
преподавателĕ.

Секци лаптăкĕн ĕçне Ворлдскиллс стандарчĕсемпе йĕркеленĕ кăтартуллă 
экзамен формачĕпе ирттерме палăртнă.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ПУÇЛАМĂШ ШКУЛТИ ПАЯНХИ АТАЛАНУ СИСТЕМИСЕМ – 
МАЛАШНЕ ВĔРЕНӲ ĔÇНЕ ЛАЙĂХЛАТМАЛЛИ ÇУЛ-ЙĔР 

 Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (Шупашкар, М. Горький 
проспекчĕ, 5-мĕш çурт). 

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: район тата хула администрацийĕсен вĕренӳ пайĕн пуçламăш 

шкула пăхса тăракан специалисчĕсем, пуçламăш класра вĕрентекенсен 
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муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен ертӳçисем, пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
организацисен ертӳçисен çумĕсем, пуçламăш класс учителĕсем.

Ертсе пыракан: Артемьева Тамара Васильевна, педагогика ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ.

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Ар-
темьева Тамара Васильевна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ.
«Инноваци практикисен тĕп элеменчĕсем». – Логинова Ольга Борисовна, 
«Просвещение» издательствăн (Мускав) аталану департаменчĕн ертӳçи.
«Пуçламăш шкулти паянхи аталану системисем – малашне вĕренӳ ĕçне 
лайăхлатмалли çул-йĕр». – Александрова Эльвира Ивановна, педагогика 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, доцент, Д.Б. Эльконăн – В.В. Давыдовăн аталанта-
ракан вĕренӳ системине кĕрекен «Математика» учебникĕн (1–4-мĕш классем 
валли) авторĕ («Бином» издательство, Мускав).

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

«АТАЛАНТАРАКАН ВĔРЕНӲ – ПУРИН ВАЛЛИ ТЕ» 
ФЕДЕРАЛЛĂ ПРОЕКТ КАРТИНЧЕ УНИВЕРСАЛЛĂ ВĔРЕНӲ 
МАТЕРИАЛĔСЕНЕ ТĔРĔСЛЕСЕ ÇИРĔПЛЕТНИ 

 Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (Шупашкар, М. Горький 
проспекчĕ, 5-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: пуçламăш класра вĕрентекенсем, «Аталантаракан 

вĕренӳ – пурин валли те» федераллă проект картинче универсаллă вĕренӳ 
материалĕсене тĕрĕслесе пăхни» республика проектне хутшăнакан вĕренӳ 
организацийĕсен пуçлăхĕсемпе вĕсен çумĕсем.

Ертсе пыракан: Чернова Нина Николаевна, педагогика ăслăлăхĕсен канди-
дачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен профес-
силлĕ аталанăвĕн кафедрин доценчĕ. 

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Чер-
нова Нина Николаевна, педагогика наукисен кандидачĕ, Чăваш Республикин 
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вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен профессиллĕ аталанăвĕн кафедрин 
доценчĕ. 
«Тулаш хаклав процедурисен результачĕсене пуçламăш шкулти вĕренӳ 
пахалăхне ӳстерме усă курни». – Кузьмина Марина Владимировна, Шу-
пашкарти П.П. Хусанкай ячĕпе хисепленекен, уйрăм предметсене тарăннăн 
вĕрентекен, пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 49-мĕш вăтам шкул директорĕн çумĕ; 
Степанова Светлана Федоровна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан  
64-мĕш вăтам шкул директорĕн çумĕ; Урукова Светлана Сергеевна, Патăрьел 
районĕнчи Патăрьелĕнчи 1-мĕш шкул директорĕн çумĕ.
«Вĕренӳ уçлăхĕнче универсаллă вĕрентӳ материалĕсемпе усă курнă май 
вĕренӳ пахалăхне ӳстерни». – Данилов Дмитрий Даимович, педагогика 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, доцент, «Аталантаракан вĕренӳ – пурин валли те» 
федераллă проект авторĕ («Баласс» издательство, Мускав).

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

КОНКУРССЕМ – ПУЛАСЛĂХРИ ШКУЛСЕМ ПАТНЕ 
ÇИТМЕЛЛИ КАРТЛАШКА

Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин Халăхсен туслăхĕн çурчĕ (Шупашкар, Хусанкай 
урамĕ, 20-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–15.00
Хутшăнакансем: тăван (чăваш, тутар, мордва) чĕлхепе литературăна вĕ-

рентекенсем.
Ертсе пыракансем: Егорова Анна Семёновна, филологи ăслăлăхĕсен кан-

дидачĕ; Иванова Надежда Григорьевна. 
Тухса калаçакансем:

«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Его-
рова Анна Семеновна, филологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ.
«Тăван (çав шутра вырăс) чĕлхе вĕрентекенсен Пĕтĕм Раççейри мастер-
класĕ – Раççейри халăхсен чĕлхисене вĕрентес тĕлĕшпе пухнă малти 
педагогика опытне сармалли федераллă площадка». – Степанов Алек-
сандр Марсович, Шупашкарти хăш-пĕр предметсене тарăннăн вĕрентекен, 
пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 40-мĕш вăтам шкулта чăваш чĕлхипе литератури 
вĕрентекен. 
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«Тăван (çав шутра вырăс) чĕлхе специалисчĕсен Халăхсем хушшинчи  
1-мĕш çуллахи шкулĕнче ĕçлесе пухнă опытран». – Краснова Нелли Анато-
льевна, Çĕнĕ Шупашкарти 6-мĕш гимназире пуçламăш классене вĕрентекен. 
«Вĕренекенсене Раççей Федерацийĕнчи патшалăх чĕлхисемпе иртекен 
Пĕтĕм Раççейри олимпиадăна хатĕрлес система». – Ядрицова Алина Ан-
дреевна, Йĕпреç поселокĕнчи пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 2-мĕш вăтам шкулта 
чăваш чĕлхипе литератури вĕрентекен. 
«Вĕренекенсене ăслăлăхпа практика конференцине хатĕрлес ĕç 
опытĕнчен». – Леонтьева Елена Николаевна, Шупашкарти 44-мĕш лицейра 
чăваш чĕлхипе литератури вĕрентекен.
«Вĕренекенсене оратор ăсталăхĕн конкурсне хатĕрлес система». – Та-
кина Алевтина Александровна, Çĕнĕ Шупашкарти 18-мĕш гимназире чăваш 
чĕлхипе литератури вĕрентекен. 
«Вĕренекенсене тăван ен историйĕпе тата культурипе иртекен конкурс-
сене хатĕрлес система». – Конькова Ирина Ивановна, Çĕнĕ Шупашкарти 
пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 12-мĕш вăтам шкулта чăваш чĕлхипе литератури 
вĕрентекен.
«Вĕренекенсене тутар чĕлхипе тата литературипе иртекен олим-
пиадăсене хатĕрлесси». – Мезитова Рамиля Рафаиловна, Комсомольски 
районĕнчи Чĕчкенри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам шкулта тутар чĕлхипе 
литератури вĕрентекен. 
«Вĕренӳ туризмĕ» проект – шкул ачисене патриотла воспитани па-
малли инструмент». – Долгова Ирина Викторовна, Улатăр районĕнчи 
Алтышевăри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам шкулта мордва чĕлхипе лите-
ратури вĕрентекен. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЧĂВАШ ЧĔЛХИ – ИНФОРМАЦИ УҪЛĂХĔНЧЕ.  
ЭЛЕКТРОН ВĔРЕНӲ КĔНЕКИСЕМ 

Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (Шупашкар, М. Горький 
проспекчĕ, 5-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
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Хутшăнакансем: чăваш чĕлхиллĕ шкулсенче пуçламăш классене вĕрен-
текенсен муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен ертӳçисем, чăваш чĕлхипе 
литературине вĕрентекенсем, пуçламăш класс вĕрентекенĕсем.

Ертсе пыракан: Ядранская Инесса Владимировна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн регион аталанăвĕн центрĕн директорĕ. 

Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Яд-
ранская Инесса Владимировна, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн 
регион аталанăвĕн центрĕн директорĕ. 
«Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентмелли ҫĕнĕ хатĕрсем». – Ядран-
ская Инесса Владимировна, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн регион 
аталанăвĕн центрĕн директорĕ; Игнатьева Валентина Ивановна, Чăваш 
Республикин вĕренӳ институчĕн чăваш чĕлхипе литературине вĕрентес 
методика лабораторийĕн пуçлăхĕ.
«Электрон вĕренӳ кĕнекин тытăмĕ». – Андреев Владимир Юрьевич, Çĕрпӳ 
районĕнчи Михайловкăри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан тĕп шкул директорĕ.
«Электрон вĕренӳ кĕнекипе усă курасси. Ĕҫ опытĕнчен». – Чашкова Та-
мара Георгиевна, Элĕкри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам шкулта пуçламăш 
классене вĕрентекен. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЛИТЕРАТУРĂПА ЧĔЛХЕ ВĔРЕНТЕКЕНСЕН  
«МАЛАШЛĂХРИ УЧИТЕЛЬ» ПРОЕКТ КАРТИНЧЕ 
ИРТТЕРНĔ ТУХĂÇЛĂ ПРАКТИКИСЕМ 

Ĕç вырăнĕ: Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 39-мĕш вăтам шкул (Шу-
пашкар, Элкер урамĕ, 22-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–15.00 
Хутшăнакансем: вырăс чĕлхипе литературине вĕрентекенсен муниципаллă 

методика пĕрлешĕвĕсен ертӳçисем, вырăс чĕлхипе литературине 
вĕрентекенсем.

Ертсе пыракан: Павлова Марина Николаевна, филологи ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ. 
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Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Пав-
лова Марина Николаевна, филологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ.
«Тулаш хаклав процедурисен (ЕГЭ, ОГЭ) результачĕсене «Вырăс чĕлхипе 
литератури» предмет облаçĕнчи вĕренӳ пахалăхне ӳстерме усă курни». – 
Кожемякова Екатерина Аркадьевна, филологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
И.Н. Ульянов ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх университечĕн вырăс 
чĕлхи ют чĕлхе пек кафедра пуçлăхĕ.
«Вырăс чĕлхипе тата литературипе иртекен олимпиадăсене хутшăнма 
шкул ачисене лайăхрах хатĕрлесси». – Ушакова Галина Михайловна, фи-
лологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Я. Яковлев ячĕпе хисепленекен Чăваш 
патшалăх педагогика университечĕн вырăс чĕлхи кафедрин доценчĕ; Ляпаева 
Лариса Васильевна, филологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Н. Ульянова ячĕпе 
хисепленекен Чăваш патшалăх университечĕн вырăс чĕлхипе литератури 
кафедрин доценчĕ; Никитина Александра Валерьевна, филологи ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ, И.Я. Яковлев ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх педагогика 
университечĕн литературăпа культурологи кафедрин доценчĕ.
«Вырăс чĕлхипе литературине вĕрентессин хальхи туртăмĕсем». – 
Крюкова Галина Васильевна, «Просвещение» издательствăн педагогсене 
пулăшакан центрĕн ертӳçĕ методисчĕ. 
«Педагогика студийĕн дизайнĕ» – литературăпа чĕлхе вĕрентекенсен 
професси аталанăвне ертсе пымалли модель». – Табакова Валентина 
Михайловна, «Вырăс чĕлхипе литературине вĕрентекенсен ассоциацийĕ» 
пĕтĕм Раççейри организацин регионти уйрăмĕн ертӳçи, Вăрмар районĕнчи 
Г.Е. Егоров ячĕпе хисепленекен Вăрмарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам 
шкул директорĕн çумĕ. 
«Харпăр аталану тата вĕрентекен професси тĕлĕшпе ӳсни – «Вĕренӳ» 
наци проектне пурнăçа кĕртмелли услови». – Селезнева Елена Владими-
ровна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Улатăрти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
2-мĕш вăтам шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен. 
«ФГОСа пурнăçа кĕртнĕ чух вĕренекенсен тĕпчев тата проект ĕçĕ-
хĕлĕ». – Елизарова Елена Николаевна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
38-мĕш вăтам шкул директорĕн çумĕ.
«Интеграци урокĕ – предметсем хушшинчи çыхăнăва йĕркелемелли 
формăсенчен пĕри». – Пиняева Валентина Николаевна, Вилкова Татьяна 
Анатольевна, Пăрачкав районĕнчи Пăрачкаври пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
вăтам шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекенсем. 
«Вырăс чĕлхипе иртекен пĕтĕмлетӳ калаçăвне хатĕрленнĕ май вĕрене-
кенсен пуплевне аталантарасси». – Басырова Румия Рашидовна, Вăрнар 
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районĕнчи И.Н. Никифоров ячĕпе хисепленекен Вăрнарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ 
паракан 1-мĕш вăтам шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен.
«Хавшак сывлăхлă вĕренекенсене пĕтĕмĕшле аттестацие хатĕрленин 
ĕç опытĕнчен». – Евдокимова Надежда Николаевна, Чăваш Республикин 
вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин Вĕрентекен тата ачасене 
комплекслă пулăшу паракан центрта вырăс чĕлхи вĕрентекен. 
«Вĕренекенсене Пĕтĕм Раççейри вырăс чĕлхипе литератури олимпиади-
не икчĕлхелĕх условийĕсенче хатĕрлемелли система». – Дзюба Людмила 
Яковлевна, Вăрмар районĕнчи Пысăк Енккассинчи пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
вăтам шкул директорĕн çумĕ. 
«Вырăс чĕлхипе литератури урокĕсенче проект ĕç-хĕлне йĕркелесси (ĕç 
опытĕнчен)». – Захарова Инна Леонидовна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ 
паракан 39-мĕш вăтам шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен.
«Вырăс чĕлхи урокĕсенче регион компомпонентне пурнăçа кĕртесси». – 
Петухова Ксения Геннадьевна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
39-мĕш вăтам шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен; Буданцова 
Антонина Аркадьевна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 39-мĕш вăтам 
шкул директорĕ.
«Вырăс чĕлхине интерактивлă мелпе вĕрентесси». – Волкова Надежда 
Александровна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 39-мĕш вăтам шкулта 
вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЮТ ЧĔЛХЕСЕНЕ ХАЛЬХИ ВĂХĂТРА ВĔРЕНТЕССИН 
ÇИВĔЧ ЫЙТĂВĔСЕМ: ПЕДАГОГĂН ПРОФЕССИ ШАЙНЕ 
ӲСТЕРЕС ОРИЕНТИРСЕМ

Ĕç вырăнĕ: Шупашкарти 4-мĕш гимнази (Шупашкар, Энгельс урамĕ, 1а çурт).
Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: ют чĕлхе вĕрентекенсен муниципаллă меслетлĕх пĕрлешĕ-

вĕсен пуçлăхĕсем, ют чĕлхе вĕрентекенсем.
Ертсе пыракансем: Анисимова Екатерина Геннадьевна, филологи ăслăлăхĕ-

сен кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен 
професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ. 
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Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Ани-
симова Екатерина Геннадьевна, филологи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш 
Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен професси шайне 
ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«Ют чĕлхесем» предмет облаçĕнче вĕренӳ пахалăхне ӳстерме тулаш 
хаклав процедурисен (ЕГЭ, ОГЭ) результачĕсене шута илни». – Гро-
мова Елена Николаевна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Я. Яковлев 
ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх педагогика университечĕн акăлчан 
филологийĕпе куçару тĕпчевĕн кафедрин доценчĕ; Рунгш Надежда Алексан-
дровна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Я. Яковлев ячĕпе хисепленекен 
Чăваш патшалăх педагогика университечĕн романо-германи филологийĕн 
кафедрин доценчĕ. 
«Шкул ачисене ют чĕлхесемпе предмет олимпиадисене хутшăнма 
лайăхрах хатĕрлесси». – Никитинская Лариса Владимировна, филологи 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Я. Яковлев ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх 
педагогика университечĕн акăлчан филологийĕпе куçару тĕпчевĕн кафедрин 
доценчĕ. 
«Ют чĕлхесене вĕрентнĕ чух уроксенче активлă тата интерактивлă 
мелсемпе тата меслетсемпе усă курасси». – Тюменцева Инна Анатоль-
евна, «Российский учебник» корпорацин (Мускав) ют чĕлхесемпе ĕçлекен 
методисчĕ.
«Педагогика ăсталăхĕн конкурсĕсем ирттерни учителĕн пултарулăх 
хевтине ӳстерессине витĕм кӳни». – Васильева Любовь Егоровна, Шу-
пашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 22-мĕш вăтам шкулта акăлчан чĕлхи 
вĕрентекен.
«Нимĕç чĕлхи вĕрентекенĕн ĕçне йĕркелеме усăллă электрон ресурс-
сем». – Степанов Григорий Владимирович, Шупашкарти 2-мĕш лицейра 
ют чĕлхесем вĕрентекен.
«Француз чĕлхи урокĕсенче критикăлла шухăшлава аталантарас-
си». – Семенова Эмма Львовна, Шупашкарти 46-мĕш гимназире француз 
чĕлхи вĕрентекен.
«Ют чĕлхе урокĕсенчи энергизаторсем». – Александрова Юлия Станис-
лавовна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 20-мĕш вăтам шкулта ют 
чĕлхесем вĕрентекен. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.
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Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ПĔТĔМĔШЛЕ ПĔЛӲ ПАРАКАН ОРГАНИЗАЦИСЕНЧЕ 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ТАТА ИНФОРМАТИКА 
ВĔРЕНТЕССИН ХАЛЬХИ ТУРТĂМĔСЕМ

Ĕҫ вырăнĕ: Шупашкарти 4-мĕш лицей (Шупашкар хули, Чернышевски урамĕ, 
4-мĕш ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: математика, физика тата информатика вĕрентекенсен 

муниципаллă меслетлĕх пĕрлешĕвĕсен ертӳҫисем, математика, физика, 
информатика вĕрентекенсем.

Ертсе пыракан: Михайлова Эльвира Петровна, педагогика ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен 
професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.

Тухса калаҫакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Михайлова Эльвира Петровна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен професси 
шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«Тулаш хаклав процедурисен (ЕГЭ, ОГЭ) результачĕсене «математика 
тата информатика», «физика» предметсен облаҫĕсенчи вĕренӳ пахалăх-
не ӳстерме усă курни». – Микишанина Евгения Арифжановна, физикăпа 
математика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш патшалăх университечĕн актуарлă 
тата финанс математикин кафедрин доценчĕ; Митрюхин Леонид Кириллович, 
физикăпа математика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш патшалăх университечĕн 
пĕтĕмĕшле физика кафедрин пуҫлăхĕ; Первова Наталия Викторовна, Чăваш 
патшалăх университечĕн шут техники кафедрăн аслă преподавателĕ.
«Шкул ачисене математика, физика, информатика предмет олим-
пиадисене хутшăнма лайăхрах хатĕрлесси». – Ильин Дмитрий Влади-
мирович, физикăпа математика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш патшалăх 
университечĕн математика тата аппарат системипе тивĕçтерекен кафедра 
доценчĕ; Ярдухин Алексей Константинович, физикăпа математика ăслăлăхĕ-
сен кандидачĕ, Чăваш патшалăх университечĕн математикăна, физикăна тата 
информатикăна теорипе технологи енчен вĕрентекен лаборатори пуҫлăхĕ.
«Физикăпа астрономи вĕрентмелли ҫĕнĕ мелсем». – Бутина Елена Ва-
лерьевна, Шупашкарти 4-мĕш лицейра физикăпа астрономи вĕрентекен; 
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Бутин Василий Вячеславович, Шупашкарти 4-мĕш лицейра физикăпа аст-
рономи вĕрентекен.
«3Д-моделировани олимпиада тĕслĕхĕпе ачасене практика олимпиадине 
хатĕрлесси» темăпа мастер-класс». – Игнатьева Алина Юрьевна, Ҫĕнĕ 
Шупашкарти 18-мĕш лицейра информатика вĕрентекен; Герасимова Альбина 
Юрьевна, Шупашкарти 4-мĕш лицейра технологи вĕрентекен.
«Вĕрентӳ квесчĕсем – математика пĕлĕвне ӳстермелли форма». – Ярдухин 
Алексей Константинович, физикăпа математика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
Чăваш патшалăх университечĕн математика, физика тата информатика 
теорийĕпе технологине вĕрентекен кафедра пуҫлăхĕ.
«Раҫҫейри вĕренӳ уҫлăхĕнче математикăна вĕрентмелли ҫĕнĕ мел-
меслетсем («Сириус» вĕренӳ центрĕн курсĕсенче вĕренекенсен опычĕпе 
паллашнă май). – Фокина Светлана Валериевна, Константинова Наталья 
Николаевна, Шупашкарти 3-мĕш лицейра математика вĕрентекенсем.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ВĔРЕНЕКЕНСЕН БИОЛОГИПЕ ТАТА ХИМИПЕ ТĂВАКАН 
НАУКĂПА ТĔПЧЕВ ĔҪĔСЕН ПАХАЛĂХНЕ ӲСТЕРЕССИ

Ĕҫ вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (М. Горький проспекчĕ, 
5-мĕш ҫурт).
Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30.
Хутшăнакансем: биологи, хими учителĕсен вырăнти методика пĕрлешĕвĕсен 

ертӳҫисем, биологипе хими вĕрентекенсем.
Ертсе пыракан: Кондратьева Оксана Викторовна, хими ăслăлăхĕсен канди-

дачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен професси 
шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.

Тухса калаҫакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Кондратьева Оксана Викторовна, хими ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен професси 
шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«Тулашри хаклав кăтартăвĕсене (ЕГЭ, ОГЭ) «Ҫут ҫанталăка тĕпчекен 
предметсем: биологи, хими» енĕпе вĕренӳ пахалăхне ӳстерес тесе усă 
курасси». – Лыщиков Анатолий Николаевич, хими ăслăлăхĕсен докторĕ, 
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Чăваш патшалăх университечĕн пĕтĕмĕшле, органикăлла мар тата аналитика 
хими кафедрин пуçлăхĕ; Егоров Леонид Валентинович, биологи ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ.
«Вĕренекенсене биологипе тата химипе иртекен олимпиадăсене хутшăнма 
лайăхрах хатĕрлесси». – Ященко Наталия Николаевна, хими ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ, Чăваш патшалăх университечĕн пĕтĕмĕшле, органикăлла мар тата 
аналитика хими кафедрин доценчĕ; Саперова Елена Владимировна, биологи 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш патшалăх педагогика университечĕн биологи 
тата медицина пĕлĕвĕсен тĕп пайĕн кафедрин доценчĕ.
«Вĕренекенсен патшалăхăн федераци вĕренӳ стандарчĕпе килĕшӳллĕн 
химипе пурнăҫлакан тĕпчев ĕҫĕсем». – Смолина Ирина Николаевна, хими 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Шупашкарти Заволжскри вăтам пĕлӳ илмелли 
шкулта бологипе хими вĕрентекен.
«Шупашкар районĕнчи Атлашевăри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам 
шкулта вĕренекенсен Атлашево ял поселенийĕ хутлăхĕнчи ӳсен-
тăрансемпе чĕр чунсене тĕпчес енĕпе ҫырнă наука ĕҫĕсем». – Алихметкина 
Алевтина Григорьевна, Раҫҫей Федерацийĕн пĕтĕмĕшле вĕренӳ хисеплĕ 
ĕҫченĕ, Шупашкар районĕнчи Атлашевăри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам 
шкулта биологипе хими вĕрентекен.
«Вĕренекенсен «Чăваш Республикинчи Хĕрлĕ кĕнеке» сайта йĕркелес 
проект ĕҫĕ». – Максимова Зинаида Валерьевна, Чăваш Республикин тава 
тивĕçлĕ учителĕ, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 12-мĕш номерлĕ 
вăтам шкул.
«Лабораторири цифрăллă хатĕр-хĕтĕр – вĕренекенсен тĕпчев 
хăнăхăвĕсене йĕркелемелли мел». – Василькова Татьяна Арсентьевна, 
Шупашкарти 3-мĕш номерлĕ лицейра хими вĕрентекен.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ОБЩЕСТВĂПА ĂСЛĂЛĂХ ПРЕДМЕЧĔСЕНЕ ВĔРЕНТНĔ 
ЧУХ ЦИФРА АТАЛАНĂВĔН ÇИТĔНĔВĔСЕМПЕ УСĂ КУРНИ

Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (Шупашкар, М. Горький 
проспекчĕ, 5-мĕш çурт, 214-мĕш аудитори).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
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Хутшăнакансем: истори, обществознани, географи вĕрентекенсен муни-
ципаллă методика пĕрлешĕвĕсен ертӳçисем, истори, обществознани, гео-
графи вĕрентекенсем. 

Ертсе пыракан: Савельев Андрей Иванович, политика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен профессиллĕ 
аталанăвĕн кафедрин доценчĕ.

Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Са-
вельев Андрей Иванович, политика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш Респуб-
ликин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен профессиллĕ аталанăвĕн 
кафедрин доценчĕ. 
«Тулаш хаклав процедурисен (ЕГЭ, ОГЭ) результачĕсемпе «Обществăпа 
ăслăлăх предмечĕсем: истори, обществознани, географи» предмет 
облаçĕнчи вĕренӳ пахалăхне ӳстерме усă курни». – Кожина Татьяна Ни-
колаевна, истори ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Н. Ульянов ячĕпе хисепленекен 
Чăваш патшалăх университечĕн патшалăхпа право теорийĕпе историйĕн ка-
федра доценчĕ; Гаврилов Олег Елизарович, географи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
И.Н. Ульянов ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх университечĕн çут 
çанталăкпа тĕрĕс усă курассипе геоэкологи кафедрин ертӳçи; Краснова 
Марина Николаевна, философи ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Н. Ульянов ячĕпе 
хисепленекен Чăваш патшалăх университечĕн ют çĕр-шыв историйĕпе 
культурин кафедра доценчĕ. 
«Шкул ачисене истори, обществознани, географи предмечĕсемпе ирте-
кен олимпиадăсене хутшăнма лайăхрах хатĕрлесси». – Ялтаев Дмитрий 
Анатольевич, истори ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Н. Ульянов ячĕпе хисепле-
некен Чăваш патшалăх университечĕн тăван çĕр-шыв историйĕн А.В. Ар-
сентьева ячĕллĕ кафедра доценчĕ; Краснова Марина Николаевна, философи 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, И.Н. Ульянов ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх 
университечĕн ют çĕр-шыв историйĕпе культурин кафедра доценчĕ; Куз-
нецова Эльвира Георгиевна, экономика теорийĕпе халăхсен экономика 
хутшăнăвĕсен кафедра доценчĕ; Никонорова Инна Витальевна, географи 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, географипе геоморфологи кафедрин ертӳçи.
«Историпе обществознани предмечĕсене хальхилле вĕрентес мел-
сем». – Иванова Наталия Васильевна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан  
59-мĕш вăтам шкулта историпе обществознани вĕрентекен.
«Вĕренӳ организацийĕсенче вĕренекенсен финанс пĕлĕвне ӳстересси». – 
Голубых Юрий Николаевич, Наци банкĕн Чăваш Республикинчи уйрăмĕн 
ертӳçин çумĕ. 
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«Финанс пĕлĕвĕ тата цифра экономики – обществознани урокĕсенче». – 
Егорова Елена Владимировна, Шупашкарти 44-мĕш лицейра историпе 
обществознани вĕрентекен. 
«Регион историне театр элеменчĕсемпе усă курса вĕрентесси». – Сверч-
кова Светлана Георгиевна, Çĕнĕ Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
12-мĕш вăтам шкулта историпе обществознани вĕрентекен. 

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

«ТЕХНОЛОГИ» ПРЕДМЕТ ОБЛАҪĔН СОДЕРЖАНИНЕ 
ҪĔНЕТЕССИ ТАТА ВĔРЕНТĔВĔН МЕЛĔСЕНЕ 
ЛАЙĂХЛАТАССИ

Ĕҫ вырăнĕ: Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 49-мĕш вăтам шкул (Шу-
пашкар хули, Хусанкай урамĕ, 23-мĕш ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: технологи учителĕсен муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен 

ертӳҫисем, технологи вĕрентекенсем.
Ертсе пыракан: Кириллова Марина Леонидовна, Чăваш Республикин вĕренӳ 

институчĕн педагогика ĕҫченĕсен професси шайне ӳстерекен кафедра 
доценчĕ.

Тухса калаҫакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Кириллова Марина Леонидовна, Чăваш Республикин вĕренӳ ин-
ститучĕн педагогика ĕҫченĕсен професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«Технологи» предмет облаҫĕнчи маларах палăртнă кăтартусен 
хайнеевĕрлĕхĕ». – Хангуев Константин Борисович, «Издательство «Просве-
щение» акционерлă обществăн илемлĕх тата ӳт-пӳ культурине вĕрентекен 
центрăн ертӳҫĕ методисчĕ. 
«Технологи» предмета вĕрентес ĕҫĕн содержанине ҫĕнетес ыйту». – Куд-
ряшов Валерий Иванович, пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 49-мĕш вăтам шкулти 
технологи учителĕ.
«Технологи» предмета вĕрентмелли мелсене ҫĕнетсе аталантарас-
си». – Феизова Лариса Александровна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
45-мĕш вăтам шкулти технологи учителĕ.
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«В.М. Казакевичăн технологи учебникĕпе вĕрентӳ ĕҫĕнче усă курас-
си». – Петрова Ольга Александровна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
43-мĕш вăтам шкулти технологи учителĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

«ГРАФИКА ДИЗАЙНĔ» КОМПЕТЕНЦИПЕ ИРТТЕРНĔ 
КĂТАРТУЛЛĂ ЭКЗАМЕНА ТĔРĔСЛЕСЕ ÇИРĔПЛЕТНИ

Ĕç вырăнĕ: Н.В. Никольский ячĕпе хисепленекен професси колледжĕ (Шупаш-
кар, Декабристсен урамĕ, 17-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: технологи вĕрентекенсем, информатика вĕрентекенсем. 
Ертсе пыракан: Казанова Галина Яковлевна, Раççей Ворлдскиллс эксперчĕ, 

Н.В. Никольский ячĕпе хисепленекен професси колледжĕн преподавателĕ.
Секци лаптăкĕн ĕçне Ворлдскиллс стандарчĕпе йĕркеленĕ кăтартуллă экзамен 

формачĕпе ирттерме палăртнă.
Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ПАТШАЛĂХĂН ФЕДЕРАЛЛĂ ВĔРЕНӲ СТАНДАРЧĔСЕНЕ 
ПУРНĂÇА КĔРТНĔ МАЙ «ӲНЕР» ПРЕДМЕТНЕ 
ВĔРЕНТЕССИНЧЕ ПАЛĂРНĂ ÇИВĔЧ ЫЙТУСЕМ

 Ĕç вырăнĕ: Чăваш Ен культура министерствин Шупашкарти ӳнер училищи 
(техникумĕ), (Шупашкар, К. Иванов урамĕ, 1б çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: ӳнер вĕрентекенсен муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен 

ертӳçисем, ӳнер вĕрентекенсем. 
Ертсе пыракан: Ануфриев Владимир Николаевич, Чăваш Ен культура минис-

терствин Шупашкарти ӳнер училищин (техникумĕн) директорĕ.
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Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – 
Ануфриев Владимир Николаевич, Чăваш Ен культура министерствин Шу-
пашкарти ӳнер училищин (техникумĕн) директорĕ. 
«Хальхи ӳнер пĕлĕвĕ: йăла-йĕркене упраса тата аталантарса». – За-
гретдинов Василь Вагипович, Голованева Ольга Ивановна, Чăваш Ен 
культура министерствин Шупашкарти ӳнер училищин (техникумĕн) 
преподавателĕсем.
«Ӳнер» вĕренӳ предметне вĕрентнĕ чух тухăçлă меслетсемпе усă кур-
ни». – Литвиненко Галина Анатольевна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ 
паракан 1-мĕш вăтам шкулта ӳнер вĕрентекен. 
«Ӳнер» вĕренӳ предмечĕпе класри тата класс тулашĕнчи ĕçе йĕркелес 
опыт». – Кострова Лариса Арнольдовна, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ 
паракан 61-мĕш вăтам шкулти ӳнер культурипе пĕлĕвĕн шкулĕн ертӳçи. 
«Ӳнер» вĕренӳ предмечĕпе палăртса хунă результатсем патне çитни: 
ăнăçлă тĕслĕхсем». – Андрианова Наталья Валерьевна, Çĕнĕ Шупашкарти 
6-мĕш гимназире ӳнер вĕрентекен.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ШКУЛ АЧИСЕНЕ МУЗЫКĂНА ВĔРЕНТЕС ĔҪРИ  
ҪИВĔЧ ЫЙТУСЕМ

Ĕҫ вырăнĕ: Шупашкарти Ф.П. Павлов ячĕллĕ музыка училищи (Шупашкар, 
Мускав проспекчĕ, 33-1 ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: музыка учителĕсен муниципаллă методика пĕрлешĕвĕсен 

ертӳҫисем, музыка учителĕсем.
Ертсе пыракан: Белоус Светлана Владимировна, Шупашкарти Ф.П. Павлов 

ячĕллĕ музыка училищин директорĕ.
Тухса калаҫакансем: 

«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Белоус Светлана Владимировна, Шупашкарти Ф.П. Павлов ячĕллĕ 
музыка училищин директорĕ.
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«Паянхи музыка вĕренĕвĕ: йăла-йĕркене тытса пырасси тата ата-
лантарасси». – Шупашкарти Ф.П. Павлов ячĕллĕ музыка училищин 
представителĕ.
«Музыка» предметне вĕрентес ĕҫре пуҫаруллă меслетсемпе усă курас-
си». – Давлетов Михаил Рафикович, Ҫĕрпӳ районĕнчи пĕтĕмĕшле пĕлӳ 
паракан 1-мĕш вăтам шкулта музыка вĕрентекен.
«Музыка» вĕренӳ предмечĕпе урокра тата урок хыҫҫăн йĕркелемелли ĕҫсен 
ҫĕнĕ формисем». – Ляхов Алексей Владимирович, Шупашкарти пĕтĕмĕшле 
пĕлӳ паракан 11-мĕш вăтам шкулта музыка вĕрентекен.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

АУТИЗМ СПЕКТРĔНЧИ ХАВШАК АЧАСЕНЕ ПУР ЕНЛĔН 
ПУЛĂШСА ТĂНИ

 Ĕç вырăнĕ: Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
3-мĕш пуçламăш шкул (Шупашкар, Лебедев урамĕ, 22-мĕш çурт). 

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: пулăшу кӳрекен специалистсем (учитель-дефектологсем, 

учитель-логопедсем, психолог-педагогсем, тьюторсем, социаллă педа-
гогсем), вĕренӳ организацийĕсенчи педагогика ĕçченĕсем. 

Ертсе пыракан: Трофимова Валентина Ивановна, педагогика ăслăлăхĕсен 
кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен 
профессиллĕ аталанăвĕн кафедрин доценчĕ. 

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Тро-
фимова Валентина Ивановна, педагогика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш 
Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕçченĕсен профессиллĕ аталанă-
вĕн кафедрин доценчĕ.
«Хавшак сывлăхлă ачасем валли тулаш хаклав процедурисене (ЕГЭ, ОГЭ) 
йĕркелессин хăйнеевĕрлĕхĕсем». – Ильина Светлана Васильевна, Чăваш 
Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин Ачасене пур 
енлĕн пулăшса пыракан вĕренӳ центрĕн директорĕ. 
«Аутизм спектрĕнчи хавшак ачасене Чăваш Республикинче пур енлĕн 
пулăшса тăрассине системăласа аталантарасси». – Осипова Евгения 
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Юрьевна, Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
3-мĕш пуçламăш шкул директорĕ, аутизм спектрĕнчи хавшак ачасене пур 
енлĕн пулăшса тăрассине йĕркелекен регионти ресурс центрĕн ертӳçи.
«Аутизм спектрĕнчи хавшак ачаллă çемьесене пулăшма тупăш ил-
мен организацисене (НКО) тата ашшĕ-амăшĕсен ассоциацийĕсене 
явăçтарасси». – Насакин Константин Олегович, аутизм спектрĕнчи хав-
шак ачасене пулăшакан «Çунатсем» обществăлла организацин Чăваш Енри 
правлени председателĕ.
«Аутизм спектрĕнчи хавшак вĕренекенсене – ятарлă вĕренӳ услови-
йĕсем». – Маврина Татьяна Петровна, ятарлă вĕренӳ координаторĕ, Шупаш-
карти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 3-мĕш пуçламăш 
шкул учитель-логопечĕ.
«Аутизм спектрĕнчи шкул çулĕ çитмен хавшак ачасене тьютор пулăшса 
тăнин результачĕсем» мастер-класс. – Шукалова Татьяна Николаевна, 
Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 1-мĕш 
пуçламăш шкул тьюторĕ.
«Экстрабилити» – хавшак сывлăхлисен тата инвалидсен компенсатор-
лă хушма пултарулăхĕ». – Трофимова Валентина Ивановна, педагогика 
ăслăлăхĕсен кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика 
ĕçченĕсен профессиллĕ аталанăвĕн кафедрин доценчĕ.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ХАВШАК СЫВЛĂХЛĂ АЧАСЕН ВĔРЕНӲРӲ УЙРĂМ 
ЫЙТĂВĔСЕНЕ ТИВĔҪТЕРЕССИ: ТУХĂҪЛĂ ĔҪ-ХĔЛ

Ĕҫ вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (М. Горький проспекчĕ, 
5-мĕш ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: учитель-логопедсем, учитель-дефектологсем.
Ертсе пыракан: Силантьева Светлана Николаевна, педагогика ăслăлăхĕсен 

кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен 
професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.

Тухса калаҫакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли про-
грамма». – Силантьева Светлана Николаевна, педагогика ăслăлăхĕсен 
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кандидачĕ, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн педагогика ĕҫченĕсен 
професси шайне ӳстерекен кафедра доценчĕ.
«3–7 ҫулхи ачасен пĕтĕмĕшле пуплевĕ аталанса ҫитейменнине сирсе 
ярасси: Т.Ю. Бардышевăпа Е.Н.Моносовăн ҫĕнĕ ăслайĕ». – Зюлькова 
Людмила Геннадиевна, Мускаври «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003» 
тулли мар яваплăхлă пĕрлешĕвĕн тĕп редакторĕ.
 «Учитель-дефектолог – 2019» конкурс ҫĕнтерӳҫи, Ҫĕнĕ Шупашкарти  
48-мĕш номерлĕ «Журавлик» хутăш ача сачĕн учитель-дефектологĕн Ильина 
Оксана Валерьевнăн маçтăр-класĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЫТТИСЕНЧЕН УРĂХЛАРАХ АЧАСЕН ТЬЮТОРĔ. 
АТАЛАНĂВĔПЕ УЙРĂЛСА ТĂРАКАН АЧАСЕНЕ ТЬЮТОР 
ПУЛĂШСА ПЫНĂ ТĔСЛĔХСЕН ПАНОРАМИ

 Ĕç вырăнĕ: Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
3-мĕш пуçламăш шкул (Шупашкар, Лебедев урамĕ, 22-мĕш çурт). 

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: хавшак сывлăхлă ачасемпе ĕçлекен педагогсемпе ертӳçĕсем: 

тьюторсем, психолог-педагогсем, учитель-дефектологсем, учитель-логопед-
сем, воспитательсем, социаллă педагогсем, учительсем, класс ертӳçисем.

Ертсе пыракан: Никулина Татьяна Григорьевна, Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн çыннăн кăмăл-сипет аталанăвĕн центрĕн тьюторĕ, «Тью-
торсен регионсем хушшинчи ассоциацийĕн» Чăваш Енри уйрăмĕн тата 
республикăри «Ыттисенчен урăхларах ачасен тьюторĕ» проект ертӳçи, 
федерацин вĕренĕве харкамлăхлатассин тата тьюторлатассин эксперчĕ.

Тухса калаçакансем: 
«Республикăри «Ыттисенчен урăхларах ачасен тьюторĕ» проекта 
пурнăçа кĕртсе пырассин пĕтĕмлетĕвĕсем çинчен». – Никулина Тать-
яна Григорьевна, республикăри «Ыттисенчен урăхларах ачасен тьюторĕ» 
проект ертӳçи.
«Аталанăвĕпе уйрăлса тăракан ачасене пулăшса пыма тьюторсене 
оптималлă лару-тăру туса парасси». – Осипова Евгения Юрьевна, Шу-
пашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 3-мĕш пуçла-
мăш шкул директорĕ. 
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«Хавшак сывлăхлă ачасен ашшĕ-амăшне психологи пулăшăвĕ памалли 
çул-йĕр». – Удина Татьяна Николаевна, Шупашкарти «Центр ПМСП «Со-
дружество» директорĕ.
«Шкул çулне çитмен хавшак сывлăхлă ачасене тьюторсем пулăшса 
пырассин пĕтĕмлетĕвĕсемпе уйрăмлăхĕсем». – Шукалова Татьяна Ни-
колаевна, Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
1-мĕш пуçламăш шкул тьюторĕ, Аржанцева Марина Алексеевна, Шупаш-
карти 164-мĕш ача сачĕн тьюторĕ.
«Тьюторсем пуçламăш шкулта вĕренекен тата аталанăвĕпе уйрăлса 
тăракан ачасемпе ĕçленин тĕслĕхĕсем». – Иванова Татьяна Николаевна, 
Шупашкарти хавшак сывлăхлă ачасене пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 3-мĕш 
пуçламăш шкул тьюторĕ, Николаева Надежда Михайловна, Шупашкарти 
пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 11-мĕш вăтам шкул тьюторĕ, Шупашкарти 5-мĕш 
гимназин психолог-педагогĕ.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ТУЛАШРИ ХАКЛАВ ПРОЦЕДУРИСЕМ – ВĔРЕНӲ 
ПАХАЛĂХНЕ ӲСТЕРМЕЛЛИ МЕЛ

Ĕҫ вырăнĕ: Республикăри ҫĕнĕ вĕренӳ технологийĕсен центрĕ (Шупашкар 
хули, Шкул тăкăрлăкĕ, 10а ҫурт).

Ĕҫ вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: тулашри хаклав процедурисене тата вĕренӳ пахалăхне 

хаклакан организацие ертсе пыракан вĕренӳ управленийĕн органĕсен 
представителĕсем.

Ертсе пыракансем: Арзамасцева Галина Юрьевна, Республикăри ҫĕнĕ вĕренӳ 
технологийĕсен центрĕн директорĕ, Лушина Татьяна Ивановна, Чăваш Рес-
публикин вĕренӳ институчĕн мониторинг тата вĕренӳ пахалăхне хаклакан 
центр директорĕ.

Тухса калаҫакансем: 
«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕрентӳ ĕҫĕн пахалăхне ӳстермелли програм-
ма». – Лушина Татьяна Ивановна, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн 
мониторинг тата вĕренӳ пахалăхне хаклакан центр директорĕ.
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«Тулаш хаклав процедурисен (ЕГЭ, ОГЭ) результачĕсене вĕренӳ пахалăх-
не ӳстерме усă курни». – Арзамасцева Галина Юрьевна, Республикăри ҫĕнĕ 
вĕренӳ технологийĕсен центрĕн директорĕ.
«Вĕренӳ пахалăхне патшалăх федераци шайĕнче тĕрĕслени. Право 
йĕркине тытса пынин катартăвĕсем». – В.И. Савчук, вĕренӳ сферинче 
сăнаса тата тĕрĕслесе тăракан управленин вĕренӳ пахалăхне патшалăх 
шайĕнче тĕрĕслекен тата патшалăх аккредитацийĕн пай пуçлăхĕ.

Ĕҫе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ПРОФЕССИ ПĔРЛĔХĔ – ПЕДАГОГИКА ĔÇЧЕНĔСЕН 
«ГОРИЗОНТАЛЛĂ ВĔРЕНĔВĔН»  
ЧИ ТУХĂÇЛĂ МОДЕЛĔСЕНЧЕН ПĔРИ

 Ĕç вырăнĕ: Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕ (Шупашкар, М. Горький 
проспекчĕ, 5-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30 
Хутшăнакансем: акăлчан чĕлхи вĕрентекенсен пултарулăх лабораторийĕн 

членĕсем, пĕрлĕх ĕçне хутшăнакан учительсем, çамрăк вĕрентекенсем.
Ертсе пыракан: Физер Ольга Вениаминовна, Вăрнарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ па-

ракан 2-мĕш вăтам шкулта акăлчан чĕлхи вĕрентекен.
Тухса калаçакансем: 

«Вĕренӳ» наци проекчĕ – вĕренӳ пахалăхне ӳстермелли программа». – Ан-
дреева Нина Васильевна, Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн вĕренӳпе 
методика центрĕн директорĕ.
«Горизонталлă вĕренӳ – педагогăн професси ăсталăхне ӳстермелли 
çăлкуç». – Физер Ольга Вениаминовна, Вăрнарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 
2-мĕш вăтам шкулта акăлчан чĕлхи вĕрентекен.
«Вырăс чĕлхипе литературине вĕрентекенсен «Словесники Чувашии» 
пĕрлĕхĕ: ĕç опычĕ, аталанмалли малашнехи çул-йĕр». – Семенова Ольга 
Исааковна, Канаш районĕнчи Ямашри пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан вăтам 
шкулта вырăс чĕлхипе литератури вĕрентекен. 
«Математики учителĕсен пĕрлĕхĕ – педагогсен професси ăсталăхне 
ӳстермелли фактор». – Сергеева Марина Михайловна, Канашри пĕтĕмĕшле 
пĕлӳ паракан 10-мĕш вăтам шкулта математика вĕрентекен.

Ĕçе пĕтĕмлетни.
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Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧЕ ЫР КĂМĂЛЛĂХ ĔÇĔ АТАЛАННИ

 Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: Чăваш Республикинчи вĕренӳ организацийĕсен дирек-

торĕсен воспитани енĕпе ĕçлекен çумĕсем тата организатор педагогсем. 
Чăваш Республикин муниципаллă пĕрлĕхсенчи çамрăксемпе ĕçлекен спе-
циалистсем.

Ертсе пыракан: Аланова Юлия Валерьевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе 
çамрăксен политикин министерствин Çамрăксен инициативин центрĕн 
директорĕ, Чăваш Республикин обществăлла палатин членĕ.

Тухса калаçакансем:
 «Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Аланова Юлия Валерьевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен поли-
тикин министерствин Çамрăксен инициативин центрĕн директорĕ, Чăваш 
Республикин обществăлла палатин членĕ.
«Социаллă хастарлăх» проект çинчен. 2024 çулчченхи тĕп кăтартусем». – 
Кузнецова Ангелина Брониславовна, Чăваш Ен вĕренӳ министерствин 
çамрăксен политикин управленийĕн пуçлăхĕ.
«Ыр кăмăллăха аталантарас тĕлĕшпе ведомствăсем хушшинчи програм-
мăн проектне хатĕрлесси çинчен». – Аланова Юлия Валерьевна, Чăваш 
Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин Çамрăксен 
инициативин центрĕн директорĕ.
«ДобровольцыРоссии.рф» пĕрлехи информатизаци системинче ĕçлесси. 
Лайăх енсем». – Филиппов Игорь Юрьевич, Пĕтĕм Раççейри «Медик волон-
терсем» обществăлла юхăмăн регионти координатор çумĕ. 
«Раççей доброволецĕ» Пĕтĕм Раççейри конкурс». – Брагина Ольга Никола-
евна, Пĕтĕм Раççейри «Медик волонтерсем» обществăлла юхăмăн регион 
координаторĕ.
«Ыр кăмăллăхăн чи лайăх тĕслĕхĕсен «Ырă ĕçсен регионĕ» конкурса 
хутшăнни». – Аланова Юлия Валерьевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе 
çамрăксен политикин министерствин Çамрăксен инициативин центрĕн 
директорĕ.
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«Кĕмĕл» ыр кăмăллăх юхăмĕ регионта вăй илни». – Тарасова Анастасия 
Родионовна, «Шупашкар хулин волонтерсен центрĕ» çамăксен обществăлла 
организацийĕн ертӳçи.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

«ВĔРЕНӲ» НАЦИ ПРОЕКТНЕ ПУРНĂÇА КĔРТСЕ  
ВĔРЕНТӲ ТЫТĂМĔНЧЕ ПСИХОЛОГИ ТĔЛĔШĔНЧЕН 
ЛАЙĂХ ЛАРУ-ТĂРУ ЙĔРКЕЛЕСЕ ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ 
ВĔРЕНӲ ОРГАНИЗАЦИЙĔСЕНЕ ПĔРЛĔХЛĔ ЫРĂ 
ТАЛККĂША ПĔРЛЕШТЕРМЕЛЛИ МАЙСЕМ ТУСА ХУРАССИ 

 Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–15.00
Хутшăнакансем: Чăваш Республикинчи психолог-педагогсем. 
Ертсе пыракан: Самсонова Гульнара Хайдаровна, Чăваш Республикин 

вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин Ачасене пур енлĕн пулăшса 
пыракан вĕренӳ центрĕн директор çумĕ. 

Тухса калаçакансем: 
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Самсонова Гульнара Хайдаровна, Чăваш Республикин Вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин Ачасене пур енлĕн пулăшса пыракан вĕренӳ 
центрĕн директор çумĕ.
«Психолог-педагогăн хальхи шкулсенче «Вĕренӳ» наци проектне пурнăçа 
кĕртес ĕçри пĕлтерĕшĕ». – Ефимова Наталия Николаевна, кандидат 
психологических наук, Шупашкарти пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан 27-мĕш вăтам 
шкулти аслă категориллĕ психолог-педагог. 
«Ашшĕ-амăшĕ валли йĕркеленĕ шкул» («Чăваш Енри ашшĕсен канашĕ» 
обществăлла организаци хатĕрленĕ проект). – Лепешкин Дмитрий Ва-
сильевич, çемье психологĕ, проект ертӳçи.
«Пулăшма тесе тунă утăм» проект. Шкул хутлăхĕнче аслисем 
кĕçĕннисене вĕрентсе пырас моделе регион шайĕнче йĕркелесе апробаци-
лени – ачасемпе çамрăксене иртĕхсе кайса саккуна хирĕçле ĕçсем тума 
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пуçласран сыхлакан пĕлтерĕшлĕ мел». – Сорокина Нелли Вадимовна, 
«Чăваш Ен» фонд вице-президенчĕ. 
«Йывăр лару-тăрăва кĕрсе ӳкнĕ çемьесене пулăшас тата ыр кăмăллăха 
(волонтерствăна) анлă сарас тĕллевпе информаципе реклама кампа-
нийĕсем йĕркелени». – Иванова Гульнара Фархадовна, психолог-педагог, 
И.Я. Яковлев ячĕпе хисепленекен Чăваш патшалăх педагогика университе-
чĕн аспиранчĕ, «Хускану» ача-пăча аталану центрĕн ертӳçи, Канаш хули. 
«Ашшĕ-амăшне педагогикăпа психологи, методикăпа консультаци 
пулăшăвĕ паракан регионти служба. «Ашшĕ-амăшĕ 3.0» проект». – Сам-
сонова Гульнара Хайдаровна, Чăваш Республикин вĕренӳ системин штатра 
тăман тĕп психолог-педагогĕ, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин Ачасене пур енлĕн пулăшса пыракан вĕренӳ 
центрĕн директор çумĕ. 
«Вăтам професси пĕлĕвĕн программипе вĕренекенсене психологи тĕревĕ 
парасси». – Мифтахутдинова Дина Ринатовна, Канашри транспортпа 
энергетика техникумĕн психолог-педагогĕ, республикăри «Чăваш Ен пси-
холог-педагогĕ – 2019» конкурс çĕнтерӳçи.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

НАЦИ ПРОЕКЧĔСЕМ ТАТА ПУЛТАРУЛЛĂ ÇАМРĂКСЕНЕ 
ПУЛĂШАССИН СТРАТЕГИЙĔ

 Ĕç вырăнĕ: Атăлçи федераллă округăн  Шупашкарти Совет Союзĕн Геройĕ 
А.В. Кочетов ячĕпе хисепленекен кадет шкулĕ (Шупашкар, Эгер бульварĕ, 
36-мĕш çурт).

Ĕç вăхăчĕ: 10.00–12.30
Хутшăнакансем: вĕренӳ ĕçне йĕркелесе пыракан органсен специалисчĕсем, 

Чăваш Республикинчи вĕренӳ организацийĕсен директорĕсем, партнер 
шутĕнчи организацисем. 

Ертсе пыракан: Тарасенко Ольга Николаевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе 
çамрăксен политикин министерствин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» 
центрĕн директорĕ.

Тухса калаçакансем:
«Вĕренӳ пахалăхĕ: «Вĕренӳ» наци проекчĕн малашлăхĕ тата чĕнĕвĕ». – 
Тарасенко Ольга Николаевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
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политикин министерствин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» центрĕн ди-
ректорĕ.
«Чăваш Республикинчи пултаруллă ачасене тупса палăртассин тата 
пулăшассин стратегилле çул-йĕрĕ». – Тарасенко Ольга Николаевна, Чăваш 
Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерствин шкул тулашĕн-
чи ĕçсен «Эткер» центрĕн директорĕ. 
«Ăслăлăхпа техника сулăмĕллĕ проектсене пурнăçа кĕртĕ май интел-
лект тата бизнес партнерсемпе хутшăнса ĕçлесси». – Петрова Татьяна 
Андреевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен политикин министерс-
твин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» центрĕн методисчĕ.
«Пултаруллă ачасемпе ĕçлес меслетĕн çĕнĕ çул-йĕрĕсем» коуч сесси». – 
Соловьева Наталья Алексеевна, Чăваш Республикин вĕренӳпе çамрăксен 
политикин министерствин шкул тулашĕнчи ĕçсен «Эткер» центрĕн директор 
çумĕ, вĕренӳ организацийĕсен ертӳçисем, «Ăслăлăх», «Спорт», «Ӳнер» 
сулăмĕсен эксперчĕсем.

Ĕçе пĕтĕмлетни.

Çурла уйăхĕн 20-мĕшĕ

ЦИФРЛĂ ЭКОНОМИКА ВАЛЛИ КАДРСЕМ: ШКУЛ АЧИСЕН 
ПРОФЕССИ ПĔЛĔВНЕ ТАРĂНЛАТАССИ

Ĕç вырăнĕ: И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн С.А. Абру-
ков ячĕллĕ наука коллабораци çурчĕ (Шупашкар хули, Университет урамĕ, 
38-мĕш çурт). 

Ĕç вахăчĕ: 10.00–12.30.
Хутшăнакансем: муниципалитетсен вĕренӳ управленийĕсенчи органсен 

ачасене хушма пĕлӳ парас тата çамрăксен патшалăх политикине пурнăçа 
кĕртес ыйтусемпе ĕçлекен представителĕсем, вăтам, пĕтĕмĕшле тата хушма 
пĕлӳ паракан организацисен ертӳçисем. 

Ертсе пыракан: Поверинов Игорь Егорович, И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх университечĕн вĕренӳ ыйтăвĕсемпе ĕçлекен проректорĕ. 

Тухса калаçакансем:
«Цифрлă экономика валли кадрсем хатĕрлесси». – Александров Андрей 
Юрьевич, Чăваш Республикинчи аслă шкулсен ректорĕсен канашĕн пред-
седателĕ, И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн ректорĕ.
 «Инженерипе техника пĕлĕвне сарасси: И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш 
патшалăх университечĕн опычĕ». – Васильева Ольга Николаевна, 
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И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн профориентаци 
центрĕн ертӳçи. 
«Шкул – аслă шкул – предприяти» ĕçтешлĕ олимпиада юхăмĕ». – Трое-
шестова Дарья Анатольевна, физикăпа математика ăслăлăхĕсен кандидачĕ, 
И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн пултаруллă ачасемпе 
ĕçлекен центр ертӳçи, кĕçĕн физикăпа математика факультечĕн ертӳçи, 
дискретлă математика тата информатика кафедрин ертӳçи.
«Ачасен паянхи компетенцийĕсене аталантарасси – С.А. Абруков ячĕллĕ 
наука коллабораци çурчĕ». – Ануфриева Дарья Александровна, И.Н. Ульянов 
ячĕллĕ Чăваш патшалăх университечĕн С.А. Абруков ячĕллĕ наука колла-
бораци çурчĕн ертӳçин тивĕçĕсене пурнăçлакан. 
«Ачасене тухăçлă вĕрентӳ таврашне тата çенĕлĕхлĕ ĕç-пуçа явăçтарса 
кадрсем хатĕрлесси – шкул ачисем валли дискретлă математика, 
информатика, «ЧувГугол» цифрлă технологи енĕсемпе профиллĕ сме-
на». – Головина Анна Германовна, И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх 
университечĕн проект ĕçĕсен управленийĕн пуçлăхĕ. 
Ĕçе пĕтĕмлетни. 
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