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Вінницької міської ради»
Дата проведення : 25 січня 2013 р.
Тема: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності молодших
школярів»
Учасники: керівники методичних об’єднань вчителів початкових класів
загальноосвітніх закладів м. Вінниці.
Робоча програма
Час

Зміст роботи

1350 -1400

Зустріч та реєстрація учасників семінару

Місце
проведення

відповідальний
Пивовар І.Ю.,
Мазур Ж.П.

Теоретична частина

1440 – 1500

зала
Актова

1400 -1440

Виступ завідуючої ММК
Вступне слово методиста з навчальних
дисциплін ММК
Виступ директора школи «Знайомство зі
школою»
Виступ заступника директора з НВР
«Успішний вчитель-успішний учень»
Доповідь «Впровадження
комп’ютерних
технологій в початковій школі»
Огляд кабінетів початкової школи

Москальчук Н.І
Антонішина
Ю.М.
Капуста В.Д.
Кавка Г.Б.
Керівник
методичного
об’єднання
Коцюбинська І.І.
Гуменюк С.В.

Практична частина

Майстер – клас
«Як керувати презентацією»

1545 – 1610

Виховний захід
«Любимо вчитися,
вмієм веселитися

1610 -1620

Підведення підсумків

каб. №18
ЗШ № 1-20
каб. № 19
ЗШ № 21-36
приватні
школи

Актова зала

1505 -1540

Грабовська О.М.
Буланова С.П.

Коцюбинська І.І.
Банах Л.А.,
Носова І.Ю.,
Матвєєва В.І.

Антонішина
Ю.М.

Теоретична частина
Відкрили майстер-клас «Формування
інформаційно-комунікаційної компетентності
молодших
школярів» юні
джентльмени
закладу – учні 2 класу (класовод Банах Л.А.)

У вступному слові методист із навчальних
дисциплін ММК Антонішина Ю.М. зазначила,
що головне завдання вчителя початкових класів –
навчити дитину вчитися, самостійно здобувати
знання. Помиляються ті вчителі, які вважають, що у
ХХІ ст. можна навчити дитину вчитися і закріпити
міцні знання лише за допомогою класної дошки і
крейди. Тому важливим питанням сьогодення є
впровадження ІКТ у навчально-виховний процес ,
починаючи з першого класу.

Директор закладу «Загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради»
Капуста В.Д. розповів учасникам майстер-класу
про 100-річну історію закладу, його досягнення як
у минулому, так і в сьогоденні, проінформував про
систему роботи школи.

Гість заходу ,представник
центру
навчально-методичної
літератури
у
Вінницькій області, Бабак М.І. ознайомив
присутніх
з
новинками
методичної
літератури.

Заступник директора з навчально-виховної
роботи Кавка Г.Б. ознайомила
колег
з
пріоритетними напрямами роботи початкової
школи та нагальними завданнями, які стоять
перед педколективом у зв’язку з впровадженням
нового Державного стандарту початкової освіти,
поділилась досвідом роботи з викладання курсу
за вибором «Кроки до інформатики. Шукачі
скарбів».

Керівник методичного об’єднання вчителів
початкових класів Коцюбинська І.І. переконана,
що розбудити допитливість у душах сучасних
учнів можна лише шляхом використання сучасних
форм і методів навчання. Отже, вчителю
необхідно володіти сучасними методиками та
новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися
однією мовою з дитиною. Інна Іванівна детально
ознайомила
учасників
майстер-класу
з
впровадженням комп’ютерних технологій у
початковій школі.

Практична частина

Учитель інформатики Грабовська О.М. та лаборант
інформатики Буланова С.П. провели майстер-клас «Як
презентацією»

кабінету
керувати

Учасники майстер-класу оглянули кабінети
та рекреаційні приміщення початкової школи

Учителі початкових класів Коцюбинська І.І., Банах Л.А. та учителі
музики та хореографії Матвєєва В.І. та Носова І.Ю. продемонстрували
обдарованість дітей 2-А та 3-А класу у виховному заході « Любимо
вчитися , вмієм веселитися»

Роботи учнів , які займаються в
«Майстерні вправних пальчиків» під
керівництвом учителя обслуговуючої
праці Савчинської К.О., були подаровані
учасникам майстер-класу.

Результати

Підводячи підсумки майстер-класу, керівники методичних об’єднань
учителів початкових класів м. Вінниці подякували організаторам за обрану
тему майстер-класу, тому що в умовах впровадження нового Державного
стандарту
початкової
загальної
освіти
питання
формування
інформаційно-комунікаційної компетентності молодших школярів є
своєчасним, актуальним.

Я щоранку заходжу в клас.
На дитячих обличчях – усміх.
Що я варта, діти, без вас?
Ви – натхнення моє, мій успіх.
Хоч у школі проходять роки,
Але й досвід прийшов з літами.
Що я варта без вас, малюки?
Я в безмежнім боргу перед вами.
Щоб любові вогонь не згас,
Щоб віддать дітям серце і душу,
Я щоранку заходжу в клас.
Я – учитель, я вчити мушу.

ММК висловлює щиру подяку організаторам майстер-класу!

