12 грудня 2017 року Новояворівська ЗОШ І – ІІІ ступеня
зустрічала гостей - слухачів школи становлення молодого
педагога початкових класів.
Тема зустрічі «НУШ: Що? Як? Для чого?»
«Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.
Ви бачите, як змінюються технології, як розвивається
суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими
викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі.
Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей
знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить
знання використовувати»
Л. Гриневич
Мета: допомогти учителям зорієнтуватися у великому потоці
інформації про НУШ, зрозуміти поняття «компетентність»,
«компетенція»,
«освітні
галузі»,
«конкретні
очікувані
результати»,
«модельна
програма»
та
інші.,сприяти
професійному зростанню педагогів, вчити практично
застосовувати інтерактивні вправи для реалізації конкретних
результатів та набуття компетентностей для життя.
Ранкова зустріч – початок роботи засідання. Учителі
продовжили знайомитися з методикою проведення таких
зустрічей, висловлювали радість від спілкування з колегами,
говорили компліменти і танцювали танець. Далі побували на
екскурсії в опорному закладі «Новояворівська ЗОШ І - ІІІ
ступенів №1», яку провела М. Кархут, учитель початкових
класів, що вже у своєму навчальному кабінеті створила нове
освітнє середовище, де діти мають вільний доступ до речей,
якими вони бавляться, з якими працюють, осередок для
творчості, усамітнення.
К. Гнатюк, учитель початкових класів Новояворівської ЗОШ І –
ІІІ ступенів, показала презентацію «Ключові компетентності
для
життя».
Учителі
мали
можливість
виділити

компетентності, яких вони набули навчаючись у школі та виші,
порівняти їх з тими, які пропонує НУШ.
Тренінг «Інтерактивні вправи і завдання для реалізації
очікуваних результатів соціальної та здоров'язбережної,
мистецьких освітніх галузей.» провела учитель початкових
класів Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів І. Кондрацька. Учителі
працювали в малих групах, створювали образи людей,
використовуючи незвичні предмети, реалізовуючи конкретні
очікувані
результати
здоров'язбережної
освітньої
галузі;ознайомилися з модельною навчальною програмою
для 1 класу та навчально – методичними матеріалами 5
тижня навчання з теми «Осінь». В рамках якої, виконуючи
аплікацію «Листопад», складали розповідь та висловлювали
свої враження від екскурсії осіннім парком.
Учителі відзначили, що робота в групі була цікавою та
результативною. Як організувати роботу в групах на уроці, як
працюють учні , учителі побачили , переглядаючи фрагменти
уроку з української мови у 4 класі на тему : «Лексичне
значення дієслова. Дієслова - антоніми. Дієслова - синоніми»
(У. Глова, учитель початкових класів Яворівської ЗОШ І – ІІІ
ступенів №2).
Підсумок роботи – створення лепбука «НУШ». Працюючи
парами, учителі
початкових класів давали відповіді на
конкретні запитання, творили, фантазували, виготовляли
квіти, кишеньки, конвертики.
За
активність,
творчість,
ініціативність,
креативність,
працьовитість учителі отримали
подарунки від святого Миколая з
побажаннями
миру, добра,
радості,щастя.

