Висловлювання великих людей
про роботу вчителя
Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.
Г. Сковорода
Роби велике, не обіцяючи великого.
Піфагор
Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній
зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у
школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі
своїм учителем.
Ш. Амонашвілі
«Ти можеш!» — повинен нагадувати вчитель
учневі.
«Він може!» — повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» — повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов
Найперше, що має зробити вчитель, - це
розвинути в учня дух допитливості.
Д.Менделєєв
Інноваційна діяльність – це гарно організована,
раціональна і систематична робота.
П.Друкер

• Міський методичний кабінет
департаменту освіти Вінницької
міської ради
• Адміністрація та педколектив
закладу «ЗШ № 11»

Міський методичний кабінет
Заклад
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №11
Вінницької міської ради»

М
ісце проведення:

Сучасний урок – це
твір мистецтва, де
педагог уміло
використовує всі
можливості для розвитку
особистості учня.

Департамент освіти
Вінницької міської ради

Організатори:

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

Адреса:
м. Вінниця, вул. Стаханівська, 38

Контактні
телефони:
(0432)68-93-74

Семінар слухачів
міської школи «Стажер»

«Нетрадиційні форми
проведення уроку.
Впровадження в практику роботи
нових педагогічних технологій та
інновацій»
12 квітня 2012 року

План проведення семінару слухачів міської школи «Стажер»
Назва заходу,
форма проведення

Час
проведенн
я
13.45-14.00

Зустріч та реєстрація учасників семінару

Місце
проведення

Відповідальні

Актова зала

Гнатюк В.В.

Актова зала

Буняк В.В.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
Виступ директора департаменту Вінницької міської ради.
Відкриття семінару.
Виступ завідуючої міським методичним кабінетом департаменту освіти Вінницької міської ради.
Виступ директора закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради»

14.00-14.15

Москальчук Н.І.
Середюк В.В.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Виступ заступника директора школи з навчально-виховної роботи Поліщук О.М.
Тема:«Нетрадиційні форми проведення уроку. Впровадження в практику роботи нових педагогічних
технологій та інновацій»

ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Фах вчителя. Тема проведення заходу.

Початкові класи, ГПД.

14.15-14.45

Актова зала

Поліщук О.М.

Час
проведенн
я
14.45-15.15

Місце
проведення

Відповідальні

14.45-15.15

Актова зала

Каб. № 6
Прибиш С.В.
Гречанюк Т.В.
Станіславчук І.М.

«Поєднання методики ,,Школи ейдотехніки” з традиційною методикою викладання предметів у
початковій школі як засобу підвищення ефективності навчально-виховного процесу».
Презентація навчально-методичного посібника «Ігри та завдання для розвитку творчого мислення»

Англійська та німецька мови.

Івачева Л.В.

«Учнівське мовне портфоліо, як засіб індивідуального руху учнів у формуванні комунікативних
компетенцій».
«Використання методу проектів на уроках англійської мови».
«Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови в початковій школі».

Мови і літератури. Природничо-математичний цикл. Суспільствознавство.
Естетична культура. Технології. Здоров’я і фізична культура.

Яблочнікова Л.А.
Завальнюк М.В.

14.45-15.15

Каб. № 13

15.15-16.15

Каб. № 13

16.15-16.30

Каб. № 13

Васильківський В.М.
Матвійчук Н.Д.
Назарук Т.Л.

«Методика розвиваючого навчання. Інтеграція фізики в природничі науки і «Метод асоціацій»».
«Сучасні технології навчання на уроках суспільних дисциплін».

Учасники семінару.

Дрозд Т.М.

Тренінгове заняття: «Мистецтво педагогічної комунікації».

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Підведення підсумків.

Вчителі та гості
закладу

