Технологічна картка
підготовки та проведення методичного заходу
«Віртуальний педагогічний дивертисмент
«В центрі уваги – дитина.
Ідеї розвитку особистості в педагогічній спадщині
В.О.Сухомлинського та в умовах нової української школи»
Складові
Види діяльності
(Місце
заходу
розміщення)
Мета
Трансформація педагогічних ідей Блог
В.О.Сухомлинського
у
процесі міжрегіонального
забезпечення цілісності навчання та об’єднання
виховання особистості учня засобами
новітніх педагогічних технологій.
Основні завдання

Творче
впровадження
і Сайти
подальший
розвиток
педагогічної методичних
спадщини
В.О.Сухомлинського
у кабінетів,
практиці діяльності загальноосвітніх навчальних
закладів,
навчальних закладів;

Реалізація новаторських ідей методичних
В.О.Сухомлинського щодо оптимізації об’єднань, сайти
та блоги вчителів,
навчально-виховного процесу;

Здійснення творчого підходу до бібліотекарів,
реалізації
педагогічних
ідей вихователів,
В.О.Сухомлинського,
співзвучних психологів.
сьогоденню;
 Впровадження
та
творчий
розвиток
започаткованих
В.О.Сухомлинським
шкільних
традицій.
Учасники
Методичний
актив,
педагогічні
працівники
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних
навчальних закладів Бобринецького,
Компаніївського, Устинівського районів
та міста Бобринець.
Місце проведення
м.Бобринець
м. Бобринець
Комунальний
заклад
«Навчально- вул.
виховний
комплекс
«Гімназія
– Миколаївська,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів б. 64
№1»
Бобринецької
міської
ради
Кіровоградської області
Дата проведення
Березень 2018 року
Етапи проведення
Види діяльності
Засоби та
інструментарій
реалізації
1. Організаційний етап

Визначення та
Діагностика:
формулювання теми, уточнення
теми,
відбір учасників
визначення учасників
заходу
Науково-теоретичне Опрацювання
обґрунтування
нормативних
проблеми заходу
матеріалів.
2. Підготовчий етап
Організаційнометодичне та
науково-методичне
забезпечення
підготовки заходу

Підготування
наказу, листів про
проведення заходу

Проведення
семінарів, круглих
столів, засідання
динамічних груп ,
методичний міст
локації «В центрі
уваги – дитина»

Підготовка проектів
наказів по відділу
освіти «Про
організацію та
проведення заходів в
рамках обласного
педагогічного
марафону до 100
річчя з дня
народження В. О.
Сухомлинського»,
розробка та
затвердження
Положення про
проведення
методичного заходу,
підготовка
інформаційних
листів для
навчальних закладів.
Підготовка програми Розробка сценарію та
та сценарію
програми
заходу,
проведення заходу
підготовка
матеріальнотехнічної бази для
проведення заходу

Анкетування,
опитування

Блог
міжрегіонального
об’єднання

Наради,
консультації

Блог
міжрегіонального
об’єднання

Надання
методичної
допомоги
педпрацівникам;
розробка
методичних
рекомендацій

Блог
міжрегіонального
об’єднання,
електронна
пошта,
блоги, сайти МК

Інформування
керівників ЗНЗ

Електронна
пошта,
блоги,
сайти МК

Оформлення
педагогічної
виставки;
забезпечення
матеріальнотехнічної бази
щодо
проведення
заходу

Сайти,
блоги
МК,
блог
міжрегіонального
об’єднання

3. Проведення заходу Проведення заходу
відповідно до
складеної програми
та сценарію.
Методичний
бенефіс «Впроваджен
ня педагогічних ідей
В. Сухомлинського у
практиці початкової
школи»
Віртуальні екскурсії
«Реалізація ідей
В.Сухомлинського
щодо розвитку
особистості
в умовах нової
української школи»
4. Завершальний етап
Аналіз та
Випуск методичних
узагальнення
посібників, спільного
методичного
бюлетеня, підготовка
та публікація статей.
Результат

Створення спільного
банку даних кращого
педагогічного
досвіду (анотований
каталог), медіатеки з
проблеми заходу.

Етап упровадження
(популяризація)

Трансформація
педагогічних
ідей
В.О.Сухомлинського
в практику школи.

Експонування
матеріалів
під
час
роботи
педагогічної
виставки
методичного
заходу.

Сайти,
блоги
МК,
блог
міжрегіонального
об’єднання,
методичний
бюлетень

Презентація
досвіду
на
засіданнях
методичних
об'єднань,
семінарах.
Проведення
майстер-класів,
технологічних
майстерень,
випуск
методичних
посібників,
методичних
бюлетенів,
експонування
матеріалів
під
час
роботи
педагогічної
виставки.
Висвітлення
ходу проведення
заходу в пресі та
мережі Інтернет

Сайти,
блоги
МК,
блог
міжрегіонального
об’єднання,
методичний
бюлетень.
Блог
міжрегіонального
об’єднання,
методичний
бюлетень.

Преса (районні та
міські друковані
видання), сайти
МК, ЗНЗ, сайти та
блоги вчителів,
бібліотекарів,
методистів,
методичних
об’єднань.

