
 

 

Висловлювання великих людей 

про роботу вчителя 
 

   Справа не в тому, що вони не бачать розв'язку. 

Справа в тому, що вони не бачать проблеми. 

                                                        Г. К. Честертон 

  Боротися з натурою — марна справа... Учитель  

є помічник природи, а не  її владика, її  

утворювач, а не перетворювач... 

                                                      Я. А. Коменський 

   ...Насамперед добре вивчіть ваших вихованців; 

бо ви, без сумніву, зовсім не знаєте їх... 

                                                               Ж.-Ж. Руссо 

  Вихователем і вчителем треба народитися; ним 

керує природжений такт. 

                                                              А.  Дістервег 

  Даруй себе дітям! Будь терплячим і будь 

готовим до зустрічі з ними в дитинстві. 

                                                           Ш. Амонашвілі 

  Вчення моє полягає лише в тому, щоб мати 

чисте серце і любити свого ближнього   як самого 

себе. 

                                                                    Конфуцій 

 

    

  Сучасний урок – це  

 твір мистецтва, де    

 педагог уміло   

 використовує всі   

 можливості для           

 розвитку   

 особистості учня. 
 

              

  

Організатори: 
 Міський методичний кабінет 

департаменту освіти Вінницької 

міської ради 

 Адміністрація та педколектив 

закладу «ЗШ № 11» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення: 
Заклад «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради» 

 

Адреса: 
 м. Вінниця, вул. Стаханівська, 38 

 

 Контактні телефони:     

(0432)68-93-74 
 

(0432)68-93-30 

 
Департамент освіти 

Вінницької міської ради 
Міський методичний кабінет 

Заклад 
 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №11 

 Вінницької міської ради» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар слухачів 

міської школи «Стажер» 

 

«Нетрадиційні форми 

проведення уроку. 

Впровадження в практику 

роботи нових педагогічних 

технологій та інновацій» 
 

 08 квітня 2014 року 

 
 

 

 



План проведення семінару слухачів міської школи «Стажер» 

Назва заходу, 

форма проведення 
Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

Зустріч та реєстрація учасників семінару 13.40-14.00  Огородник М.Ю. 

Паламарчук Л.О. 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

Відкриття семінару. 

Виступ завідуючої ММК Департаменту освіти Вінницької міської ради. 

Виступ заступника директора закладу   

« Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради » 

14.00-14.15 Актова зала  

Москальчук Н.І. 

 

Олійник Г.В. 

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Сучасні діти. Радість успіху. 

Нетрадиційні форми проведення уроку. 

14.15-14.30 

14.30-14.45 

Актова зала 

Актова зала 

Прибиш С.В. 

Ваховська Н.М. 

ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій 

(педагогічна майстерня з досвіду роботи вчителів закладу «Я роблю це так…»): 

14.45-15.30  

 

 

 

- вчителі школи I ступеня; Каб. № 4 

 

Каракой С.Г. 

Кондратюк Т.В. 

Станіславчук І.М. 

Яблонська Н.С. 

- вчителі іноземної мови; Актова зала Постемська Т.П. 

Гнатюк Н.М. 

Колесник Л.М. 

- вчителі суспільно-гуманітарного циклу, філологічного циклу; Каб. № 13 Назарук Т.Л. 

Грущенко А.Г. 

Гладковська Н.В. 

- вчителі природничо-математичного циклу. Каб. № 15  

 

Захарчук В.В. 

Наконечна В.Л. 

Потока О.Ю. 

Ришков О.І. 

Оглядова екскурсія до шкільних музеїв «Пам’ять» та «Історія українського народу» 15.30-15.45 III поверх Кушнір В.В. 

Назарук Т.Л. 

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Підведення підсумків. 15.45-16.00 Актова зала Учасники семінару 


