Технологічна картка
підготовки і проведення методичного заходу
фестивалю педагогічних ідей «Виховання громадянина-патріота в системі ціннісних
орієнтацій науково-педагогічної спадщини Василя Сухомлинського»
Проблема заходу
Мета

Основні завдання

Учасники

Місце проведення

Дата проведення
Етапи проведення

Види діяльності
Вшанування педагогічної
спадщини Василя Сухомлинського
як концептуальної основи
особистісно зорієнтованого
підходу у вихованні громадянинапатріота.
Презентація досвіду роботи та
методичних знахідок педагогічних
працівників та навчальних закладів
районів.
Популяризація кращих здобутків та
інноваційних напрацювань
педагогічних працівників з
визначеної проблеми; пошук
ефективних шляхів удосконалення
навчально-виховного процесу;
популяризація серед громадськості
здобутків освітянських надбань,
підвищення інтересу до проблем
освіти; підвищення якості
навчально-виховного процесу та
його науково-методичного
забезпечення; стимулювання
творчого пошуку педагогічних
працівників закладів освіти в
удосконаленні навчальновиховного процесу.
Педагогічні працівники
Благовіщенського, Вільшанського,
Гайворонського, Голованівського
районів
Благовіщенський навчальновиховний комплекс №1 «Гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний
заклад «Сонечко» Благовіщенської
районної ради

(Місце розміщення)
Блог
міжрегіонального
об’єднання
http://2017suhomlunskuyvo.bl
ogspot.com/

Сайти РМК, навчальних
закладів, блоги педагогічних
працівників

вул. Заводська, 7,
м. Благовіщенське
Кіровоградської обл.

Вересень 2017 року
Види
діяльності

Засоби та
інструментарій
реалізації
1.Організаційний етап
Анкетування,
Визначення
та Проведення
опитування
опитування
формулювання
теми,
відбір (анкетування)
методистів,
учасників

сайти РМК

Науковотеоретичне
обґрунтування
проблеми заходу

Організаційнометодичне та
науковометодичне
забезпечення
підготовки заходу

керівників ЗНЗ,
членів
методичного
активу з метою
остаточного
формулювання
теми заходу.
Обґрунтування
потреби
проведення
заходу.
Створення
Опрацювання
регіональної
змісту
анкет;
творчої групи ознайомлення з
завідувачів
презентаціями,
РМК з питань друкованою
підготовки та продукцією,
проведення
публікаціями на
заходу:
сайтах, блогах.
ознайомлення з Засідання творчої
матеріалами
групи
наявного
педагогічного
досвіду
з
обраної
проблеми та їх
систематизація;
опрацювання
науковопедагогічної та
методичної
літератури,
інтернетресурсів
з
проблеми.
2. Підготовчий етап
Проведення
Наради
із
скайп-нарад,
директорами та
круглих столів. заступниками
Організація
директорів з НВР
творчої групи з ЗНЗ;
надання
питань
методичної
моделювання
допомоги
фестивалю та педпрацівникам;
проектування
розробка
варіантів його методичних
проведення.
рекомендацій.
Розробка
Розробка
Положення
технологічної
фестивалю.
картки.
Створення
оргкомітетів.

Сайти РМК, сайти
навчальних закладів,
персонльні сайти, блоги
педпрацівників, керівників
навчальних закладів,
електронні адреси яких
можна знайти на сторінці

Районні методичні кабінети

Підготовка наказу,
листів про
проведення заходу
Підготовка
програми
та
сценарію
проведення заходу.

3. Проведення
заходу

Затвердження
Положення про
проведення
фестивалю.
Забезпечення
умов
для
реалізації
програми
заходу.
Розгляд заявок.
Відбір складу
виступаючих.
Підготовка
матеріальнотехнічної бази
для проведення
заходу.
Оформлення
виставок,
стендів.
Підготовка
ведучих.
Реалізація
програми
заходу:
демонстрація
педагогічних
ідей;
організація
педагогічної
виставки,
панорами
педагогічних
ідей.

4. Завершальний етап
Підведення
Аналіз та
підсумків
узагальнення
роботи
фестивалю
Матеріали
Результат
учасників
фестивалю
заносяться до
анотованого
каталогу
педагогічних
здобутків
освітян та банку
даних педагогів.
Етап упровадження Трансформація
нових
технологій у
практичну
діяльність

Наказ
про
проведення
фестивалю.
Оголошення.
Забезпечення
приміщення
і
матеріальнотехнічної
бази.
Засідання
оргкомітету.
Розробка
сценарію
проведення.

Сайти РМК, блоги методистів
РМК

Презентації,
друкована
продукція,
відкриті уроки та
заходи, виступи.

Благовіщенський НВК №1
вул. Заводська, 7,
м. Благовіщенське
Кіровоградської обл.

Обговорення за
круглим столом

Сайти РМК, навчальних
закладів, блоги методистів
РМК та педагогічних
працівників
Сайти РМК,навчальних
закладів, блоги методистів
РМК та педагогічних
працівників

Друкована
продукція.

Проведення
методичних і
виховних
заходів,відкритих
уроків,

Регіональна творча група

Сайти РМК,навчальних
закладів, блоги методистів
РМК та педагогічних
працівників

