Впровадження проектування
методичної роботи та використання ІКТ.
Створення авторської системи.

Виступ методиста ліцею Русанової С.Г.
16.02.2016 на занятті Школи методиста ПТНЗ

FokinaLida.75@mail.ru

МОДЕЛЬ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
Моделювання
діяльності:
-активізація здібностей;
- самореалізація;
- самопрояв
інтелектуального та
творчого потенціалу

Розвивання
здібностей до
саморозвитку

Співпраця
з викладачами
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Використання проектів у навчанні – це технологія, яка
передбачає застосування різних методів та форм
організації навчального процесу.

Проектне навчання
Учень при роботі над проектом
намагається грамотно
виконати самостійно обрану
роботу

Учні самостійно нормують свою
діяльність на уроці

Учні зацікавлені адекватно
представити свою роботу всім
зацікавленим

Освітній процес відкритий і вільний,
він цілком обумовлений внутрішньою
мотивацією учня

Зв’язок пізнавальної і трудової
діяльності здійснюється в
єдиному освітньому процесі
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Проектування методичної роботи – це технологія, яка
передбачає застосування різних методів та форм
організації індивідуальної та колективної діяльності
педагогічних працівників.
Критерії успішності проектної діяльності

досягнення мети проекту
самодостатність, доцільність саме такої
організації діяльності
наявність матеріальних результатів
проекту, якість їх оформлення
викладач виступає координатором
проекту
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активність, самостійність всіх
учасників, усвідомлення ними
важливості власної участі в
обраному проекті

http://www.youtube.com/watch?v=cJ6ye7QsNy0

про результати роботи ДПТНЗ ТПАЛ
у спільному педагогічному проекті НМЦ ПТО в межах
обласної секції методистів ПТНЗ

“Самоосвіта як основний фактор удосконалення
педагогічної майстерності, розвитку професійної
компетентності та підвищення якості навчальновиховного процесу в ПТНЗ”
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Прагнення до знань, психологічна готовність
педагога до об’єктивної потреби навчатись
протягом своєї педагогічної кар’єри є
безперечним гарантом його професійного
становлення
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Номінація: Суспільні дисципліни
Тема проекту: Пошуково-пізнавальна акція
«Родинна доля сучасного Героя України»

Номінація: Захист Вітчизни
Тема проекту: Патріотична учнівська експедиція
«Учасники АТО нашого краю» (фотоальманах)

Номінація: Бібліотека – центр навчальної
інформації
Тема проекту: ««Живий» словник нових термінів
(неологізмів) періоду революції Гідності».
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Етапи реалізації навчального проекту
Перший етап: задум
Учнями самостійно обирається провідна ідея проекту, мета, основні проблемні
питання, завдання, планування, прогнозування кінцевого результату.

Другий етап: підготовка
Учасники проекту визначають потрібні ресурси та шляхи здійснення своїх задумів.
До ресурсів належать: інформація, обладнання, приміщення, матеріали,
енергія, час, самі виконавці.. Комбінувати та організовувати ці ресурси учні
повинні таким чином, щоб максимально використати їхній потенціал і
властивості.

Третій етап: втілення
Виконання проекту здійснюється учнями самостійно. Роботу учні представляють в
найбільш привабливій, з їхньої точки зору, формі, а також правильно обирають
методи мотивації

Четвертий етап: аналіз
Якщо учні досягли успіху, то їхній задум здійснився, значить було прийняте
правильне рішення та обрана відповідна ціль. В іншому випадку необхідно
визначити причини невдачі щоб уникнути їх у подальшій діяльності.
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Патріотична учнівська експедиція
«Учасники АТО нашого краю» (фотоальманах)
Учні-випускники учасники АТО

Романенков Ігор
1993року народження.
Період служби в АТО:
3.09.2013 по сьогодні.
служба в 74-ому
розвідувальному окремому
батальйоні
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Катранич Віталій
1992 рік народження.
Період служби в АТО: квітень
2013 - серпень 2015р.
служба в 74-ому
розвідувальному окремому
батальйоні

Патріотична учнівська експедиція
«Учасники АТО нашого краю» (фотоальманах)
Учні-випускники учасники АТО
Шавло Сергій

Лукаш Сергій
1994 року народження.
Період служби в АТО:
ПВО. Жовтень 2013 по
сьогодні.

Коневалик Богдан
1996 року народження.
Період служби в АТО:
вересень 2014 року по
сьогодні
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1991 року народження.
Згідно з наказом
Міністра оборони
України нагороджений
нагрудним знаком «За
зразкову службу».
Період служби в АТО:
березень 2014р.квітень 2015р.

Федоренко Назар
1995 року народження.
Згідно указом Президента України
нагороджений орденом
«За мужність».
Період служби в АТО: лютий 2014р.
по серпень 2014р.

Герої не вмирають… Вони захищають
Україну!
Постійно діючий стенд у музейній кімнаті
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««Живий» словник нових термінів (неологізмів)
періоду революції Гідності»

Беркут – підрозділ міліції
спеціального призначення
при УМВС України. Бійців з
цього підрозділу
звинувачують у побитті
мітингувальників, а також в
необгрунтованому
застосуванні спецзасобів
при розгоні Євромайдану 30
листопада…

Беркут

Антитерористична
операція –
19 лютого керівник СБУ
Олександр Якименко
оголосив про початок
проведення
антитерористичної
операції в Україні. Під
цим терміном
замаскували фактичне
введення надзвичайного
стану.
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Антитерористична
операція

Пошуково-пізнавальна акція
«Родинна доля сучасного Героя України»
Заслужені працівники Томаківського району

Заслужений
лікар України – 2
чол.

Орден княгині
Ольги III
ступеня – 2 чол.
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Заслужений
будівельник
України – 1 чол.

Заслужений
працівник
культури
України – 1 чол.

Заслужений
вчитель України
– 2 чол.

Почесна
грамота
президента
України – 1 чол.

Заслужений
працівник
освіти – 2 чол.

Заслужений
працівник
сільського
господарства –
6 чол.

Грамота Верховної ради
України – 2 чол.

Заходи проведені в ліцеї рамках учнівського проекту
«Ми діти твої Україно»
Змагання «Козацькі забави»
до Дня українського козацтва

Вибори голови учнівської ради
ліцею
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Зустріч учнів з воїнами АТО
присвячена Дню Захисника України

Благодійна виставка-ярмарок
«Мій рідний край»

Інформаційний вісник ліцею
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Реальний кінцевий результат роботи над проектом
Кожен учасник проектної діяльності, незалежно від свого базового рівня
та індивідуальних здібностей, вносить свій особистісний вклад до
створення кінцевого освітнього продукту, індивідуально планує свою
участь в проекті, створює свою особистісну освітню траєкторію.

Проектні технології поряд з іншими інноваціями в освіті стали
впроваджувачем всіх позитивних змін в галузі професійно-технічної
освіти, є невід’ємною частиною ресурсного забезпечення діяльності

ПТНЗ та гарантією їх успішного розвитку в майбутньому
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Методична робота, як система
МЕТА*

має прогнозований, ідеалізований кінцевий результат*

ЗАВДАННЯ* це шляхи реалізації мети: компенсаторні (надолуження), адаптивні
(пристосування до певного середовища), творчого характеру

ЗМІСТ
ФОРМИ

це відображення реальної дійсності у формі понять, законів, фактів,
подій, правил та ін.. (чому вчити педагогів, якою інформацією їм треба
оволодіти, які знання, уміння і навички треба сформувати і розвинути)
це зовнішній вигляд (оболонка), поєднання традиційних та нетрадиційних
форм; відповідає змісту

МЕТОДИ

це способи досягнення мети (методи роботи з дорослими людьми,
метод самостійної роботи, реальна дійсність, реальна робота,
налагодження спілкування з викладачами, нетрадиційнІ підходи)

УМОВИ

це обставини, планування роботи навчального закладу, розклад
занять, педагогічне навантаження та ін..

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ*
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аналітична діяльність (залежить від мети і завдання)

ФОРМУЛА
ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
в навчальному закладі

Здійснення
певних дій:
прогнозування,
дослідження,
аналіз,
діагностування,
організація
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Згуртування та
об’єднання
+

педагогічного
колективу
навколо
поставленої
мети, зробити їх
однодумцями

Впорядкування
основних
компонентів +
+
функціонування
методичної роботи

(аналіз - є одним із
важливих
напрямків
діяльності)

Створення
моделі
на основі
системного
підходу у
відповідності до
запитів та потреб
педагогічного
колективу

