Технологічна картка
підготовки та проведення методичного заходу

Віртуальний тревелінг із проблеми «Використання ідей Василя
Сухомлинського у процесі формування екологічної культури та здорового
способу життя в сучасних умовах»
(назва заходу)

Складові
заходу
Мета

Основні завдання

Учасники
Місце проведення

Дата проведення
Етапи проведення
1. Організаційний етап
Визначення та
формулювання теми,
відбір учасників

Науково-теоретичне
обґрунтування проблеми
заходу

2. Підготовчий етап

Види діяльності

(Місце розміщення)

Осмислення
педагогічної
спадщини
В.О.
Сухомлинського
через
призму
сьогодення, трансформування ідей гуманної
педагогіки в сучасне освітнє середовище,
популяризація кращих досвідів педагогів
названої локації
Популяризація кращих напрацювань
закладів освіти із зазначеної проблеми;
пошук ефективних шляхів упровадження в
сучасний навчально-виховний процес
гуманістичних ідей великого Добротворця –
В.О. Сухомлинського
Методичний
актив
Долинського,
Петрівського, Новгородківського районів
КЗ
«НВК
«Долинська
гімназія
–
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради», дослідноселекційний дендрологічний лісовий центр
«Веселі Боковеньки»
17 травня 2018 року
Види діяльності
Засоби та
інструментарій
реалізації
Проведення онлайндіалогів
з
учасниками форуму,
інструктивнометодичних нарад з
методичним активом
районів з метою
напрацювання плану
заходу
Опрацювання
спадщини
В.О.Сухомлинського
з питань екологічної
освіти,
науковометодичної
літератури, інтернет
ресурсів
із
зазначеної проблеми

Анкетування,
опитування

Розміщення
напрацьованого
матеріалу на сайтах,
блогах. Створення
тематичного блогу

Створення мережевої
взаємодії:
сайти
РМК,
навчальних
закладів, персональні
веб-ресурси.

Організаційно-методичне
та науково-методичне
забезпечення підготовки
заходу

Проведення скайпнарад,
засідань
фокус-груп, круглих
столів.
Створення
міжрегіональної
творчої групи щодо
напрацювання
сценарію заходу.

Підготовка наказу, листів
про проведення заходу

Підготовка проектів Накази
та Електронна пошта,
наказів та листів
рекомендаційні
сайти,
блоги
листи
директорам методичних кабінетів
навчальних закладів

Підготовка програми та
сценарію проведення
заходу
3. Проведення заходу

4. Завершальний етап
Аналіз та узагальнення
Результат
Етап упровадження
(популяризація)

Наради,
консультації,
розробка
методичних
рекомендацій,
напрацювання
маршруту
тревелінгу

Створення
умов
щодо
проведення
заходу.
Напрацювання
сценарію,
відбір
складу виступаючих.
Оформлення
виставкового
матеріалу

Забезпечення
матеріальнотехнічної
бази,
напрацювання плану
проведення заходу.

Підведення
підсумків роботи.

Обговорення
круглим столом

Створення спільної
презентації
учасників локації
Створення та робота
міжрегіональних
творчих
груп
з
проблеми
екологічного
виховання, спільні
методичні експедиції

Створення
тематичних сторінок,
розміщення спільних
матеріалів на дошці
Рadlet тематичного
блогу
«Відблиск
серця,
відданого
дітям»

за Тематичний
блог
«Відблиск
серця,
відданого дітям»
Онлайн- продукція Тематичний
блог
«Відблиск
серця,
відданого дітям»
Популяризація
Тематичний
блог
матеріалів заходу на «Відблиск
серця,
інтернет-ресурсах
відданого дітям»
методичних
кабінетів, районних
методичних
формування тощо.

