Заняття
Інтерактивні методи навчання
Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не
декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості школяра, а систематично за
допомогою доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховному процесі.
Особистісно-зорієнтоване навчання у цьому плані є досить перспективним, оскільки
воно виходить із самоцінності особистості, її духовності та суверенності. Його метою є
формування людини як неповторної особистості, творця самої себе і своїх обставин.
Відповідне методичне забезпечення має ґрунтуватися на діалогічному підході, який
визначає суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників педагогічного процесу, їх
самоактуалізацію і самоорієнтацію. Технології такого спрямування передбачають
перетворення суперпозиції вчителя і субординізованої позиції учня в особистісно
рівноправну позицію. Вона й дає дитині можливість бути суб’єктом навчальної
діяльності, що сприяє практичній реалізації її прагнення до саморозвитку,
самоствердження.
Визначальним для особистісно-зорієнтованого навчання має бути соціокультурний
діалог у системі “педагог – дитина” на основі її розуміння, прийняття і визнання.
Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи навчання, що активно
розробляються останнім часом. Завдяки закладеним в їх суть самостійній діяльності та
груповій взаємодії вони можуть бути корисними та перспективними для вчителя та для
учнів. Теоретичною основою запровадження інтерактивних методів навчання мусять
бути системний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови
дидактичних процесів; теорія оптимізації педагогічного процесу (Ю.К.Бабанський,
М.М.Поташник), а також інваріантність процесу навчання, уроку як конкретної форми
існування процесу засвоєння знань і методу навчання як мікродіяльності навчання.
В нашій школі використовуються інтерактивні методи навчання учнів, як в молодшій,
так і в старшій школі.

Проектна діяльність
Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу,
тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі
необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ
столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне
здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному
просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.
Проект – сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта,
предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Основою методу проектів є
розвиток критичного мислення, пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Цей метод завжди
зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку вони
виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з
груповим (cooperative learning) підходом до навчання. Метод проектів завжди
припускає розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку,
використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань,

умінь із різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати
виконаних проектів повинні бути “відчутними”, тобто, якщо це теоретична проблема,
то конкретне її розв’язання, якщо практична – конкретний результат, готовий до
впровадження.
Проект — це метод навчання. Він може застосовуватись як на уроках, так і в
позакласній роботі, орієнтований на досягнення цілей самих учнів, тому неповторний;
формує значну кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому є ефективним;
формує досвід, тому незамінний.
Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як
пріоритетний в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності кожного
класного колективу. Ось і в нашій школі запроваджена проектна діяльність в класних
колективах.

Освітня програма «Онляндія. Безпека дітей в Інтернеті»
У кожній школі нашого району реалізується проект «Онляндія – Безпека дітей в
Інтернеті» і тренери-учителі розповідають дітям про безпеку в Інтернеті. Такі уроки
проходять у жовтні у всіх класах, починаючи з 5-го по 11-ий. Є подібні заняття й у

початковій школі, адже сьогодні з комп’ютером малята знайомі ледве чи не з пелюшок.
І основи безпеки їм потрібно прищеплювати з малих років.

