Технологічна картка
підготовки та проведення методичного заходу
Педагогічне плато з проблеми
«Гуманістична спрямованість ідей В.О.Сухомлинського
та сучасні освітні акценти»
Складові заходу

Види діяльності

Осмислення
педагогічної
спадщини
В.Сухомлинського, спонукання до глибокого
трансформування та впровадження в навчальноМета
виховний процес педагогіки гуманізму в
сучасних освітніх реаліях.
кращих
здобутків
та
Основні завдання Популяризація
інноваційних
напрацювань
педагогічних
колективів – учасників творчої локації - з
визначеної проблематики; пошук ефективних
шляхів упровадження в сучасний навчальновиховний
процес
гуманістичних
ідей
В.Сухомлинського.
Добровеличківський,
Новоархангельський,
Учасники
Новоукраїнський
райони,
м.Новоукраїнка
(методисти
методичних
кабінетів,
педпрацівники, колективи вихованців ПНЗ
(хореографічні, вокальні).
Добровеличківка,
Добровеличківська
Місце проведення смт
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів.
Дата проведення 27.10.2017
Етапи проведення
Види діяльності
Засоби та
інструментарій
реалізації
1. Організаційний етап
Опитування,
Визначення
та Проведення
інструктивноанкетування
формулювання
теми,
відбір методичних нарад з
методичним активом,
учасників
організаційних
семінарів
з
метою
формулювання
проблеми та відбору
учасників заходу.
Віртуальний
Обмін
думками
з
Науковометодичний міст між питань підготовки та
теоретичне
учасниками
творчої проведення заходу з
обґрунтування
локації.
визначеної проблеми;
проблеми заходу

Місце
розміщення

http://rmksuk
homlynsky.bl
ogspot.com/

http://rmksuk
homlynsky.bl
ogspot.com/

ознайомлення
з
наявними матеріалами
педагогічного досвіду
з
визначеної
проблеми.
2. Підготовчий етап
1.ІнструктивноОрганізаційнометодичне
та методичні наради з
директорами,
ЗНВР,
науковоголовами
РМО
методичне
учителів-предметників
забезпечення
підготовки заходу на місцях.
2. Віртуальний
методичний міст між
учасниками
творчої
локації.

Підготування
наказу, листів про
проведення
заходу

Підготовка
проектів
наказів
та
листів
(завідувачі
РМК,
методисти).

Підготовка
програми та
сценарію
проведення
заходу

Мережева
взаємодія
учасників
творчої
локації
щодо
підготовки програми та
сценарію
спільного
заходу
(форма
проведення –
методичний фрістайл).
Проведення заходу у
формі
методичного
фрістайлу, презентація
учасниками
творчої
локації досвіду щодо
реалізації
визначеної
проблеми;
реалізація
програми заходу.

3. Проведення
заходу

1. Опрацювання
завдань
і
заходів
обласного
педагогічного
марафону «Штрихи до
портрета
В.О.Сухомлинського».
2. Отримання
педагогічними
колективами кожного
району – учасника
творчої локації - права
доступу до роботи
щодо
наповнення
спільної
Googleпрезентації.

На сайтах і
блогах
методичних
кабінетів
(створення
тематичних
сторінок,
тематичних
блогів):
(http://n-arhmrk.kr.sch.in.
ua/realizuyem
o_idei_v_o_s
uhomlinsjkog
o/;
http://rmksuk
homlynsky.bl
ogspot.com/
Накази
та Ел. пошта,
рекомендаційні листи сайти і блоги
директорам
НВО, методичних
навчальних закладів.
кабінетів,
відділів
освіти.
Розробка сценарію та
програми заходу.

Забезпечення
технічного супроводу
спільного
презентаційного
заходу,
наявність
швидкісного
Інтернету,
інтерактивної дошки.

Сайти і
блоги РМК,
методистів,
навчальних
закладів,
тематичні
блоги.

4.Завершальний етап
підсумків Обговорення за
Аналіз
та Підбиття
спільного
круглим столом.
узагальнення
презентаційного
методичного заходу.

Результат

Створення медіатеки та
анотованого каталогу
педагогічних здобутків
з реалізації визначеної
проблеми.

Етап
упровадження
(популяризація)

Трансформація
інноваційних
технологій у практичну
педагогічну діяльність.

Широке висвітлення
педагогічних
здобутків на Інтернетресурсах РМК, РМО,
навчальних закладів.

Сайти і
блоги РМК,
методистів,
навчальних
закладів,
тематичні
блоги.
Сайти і
блоги РМК,
методистів,
навчальних
закладів,
тематичні
блоги.

