Технологічна картка
підготовки та проведення методичного заходу
"Педагог як співавтор освітнього та духовного простору дитини"
(квітень 2018 року)
Складові
заходу
Мета

Основні завдання

Учасники

Місце проведення

Дата проведення
Етапи проведення

Види діяльності

(Місце
розміщення)

Трансформація педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського як концептуальна
основа всебічної діяльності вчителя у
формуванні духовного світу школярів
Презентація досвіду роботи та
методичних напрацювань педагогів
навчальних закладів, які входять до складу
творчої локації
Популяризація кращих здобутків та
інноваційних напрацювань педагогів з
даної проблеми; пошук ефективних
шляхів упровадження педагогічних ідей
В.О. Сухомлинського у сучасний
навчально-виховний процес
Знам’янський, Олександрівський,
Кіровоградський райони, м. Знам’янка
(методисти методичних кабінетів,
педагогічні працівники, працівники та
вихованці ЦДЮТ)
Знам’янський центр дитячої та юнацької
творчості, НВК «Знам’янська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей»
Квітень 2018 року
Види діяльності
Засоби та
інструментарій
реалізації

1. Організаційний етап
Проведення
онВизначення та
формулювання теми, лайн-діалогів,
інструктивновідбір учасників
методичних нарад з
учасниками семінару
з
метою
напрацювання плану
заходу
Опрацювання
Науково-теоретичне
спадщини
обґрунтування
В.О.Сухомлинського,
проблеми заходу
ознайомлення
з
матеріалами
наявного досвіду

Опитування,
анкетування

Сайти
(блоги)
ММК та РМК

Інформування на Сайти
(блоги)
сайтах
(блогах) ММК та РМК
ММК та РМК
Створення
ММК
тематичного блогу
зі
спільним
доступом

2. Підготовчий етап
Організаційнометодичне та
науково-методичне
забезпечення
підготовки заходу

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

3. Проведення заходу

Створення
методичного активу з
питань організації та
проведення заходу.
Проведення скайпнарад, інструктивнометодичних
нарад
(на
місцях)
з
директорами,
ЗДНВР, керівниками
ММО
(РМО)
та
ШМО,
вчителямипредметниками
Підготовка проектів
наказів та листів
щодо організації та
проведення заходу
Створення умов для
реалізації програми
заходу, презентації
досвіду, організації
педагогічної
виставки
Реалізація програми
заходу

4. Завершальний етап
Підведення
Аналіз та
підсумків роботи
узагальнення

Результат

Етап упровадження
(популяризація)

Створення спільної
презентації

Проведення
інструктивнометодичних нарад,
розробка
методичних
рекомендацій,
ознайомлення із
заходами,
опрацювання
завдань.
Створення
технологічної
картки
Накази,
рекомендаційні
листи

Сайти
РМК

ММК

та

Сайти
РМК

ММК

та

Підготовка
сценарію
та
програми заходу

Забезпечення
технічного
супроводу,
інтерактивної
дошки,
якісних
матеріалів
презентацій,
друкованих
матеріалів,
виступів

Відділ
освіти
виконавчого
комітету
Знам’янської
міської
ради,
Знам’янський
центр дитячої та
юнацької
творчості,
НВК
«Знам’янська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей»

Обговорення
за Сайти
круглим столом
РМК

Друкована та
он-лайн продукція

ММК

та

Спільний
тематичний блог
Тематичний блог

Спільна
презентація
Трансформація
Популяризація
Сайти
(блоги)
нових технологій у заходу
на ММК та РМК
практичну діяльність Інтернет-ресурсах
вчителя

