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Тема освітньої ініціативи:
Модернізація учбового процесу шляхом
впровадження методичних супроводів на
засадах компетентісного підходу
з урахуванням регіонального
компоненту

Мета: Забезпечення якісної підготовки кваліфікованого та професійно
мобільного робітника на основі різних педагогічних технологій
(розвиваючої, інтерактивної, модульної ти ін..) , застосування комплексно –
методичного забезпечення предмету,
впровадженні регіонального
компоненту, комплексному підході у формуванні ключових компетенцій на
прикладі підприємств Криворізького промислового регіону а також адаптації
до ринку праці.
Стислий опис: Методичний супровід містить навчальну документацію,
необхідні засоби викладання та навчання (пояснювання нового матеріалу,
закріплення і повторення та контролю) в оновленому та систематизованому
вигляді, де кожний розділ містить змістовну інформацію спрямовану на
вдосконалення навчально – методичної роботи з предмету матеріалознавство
в професії Електрогазозварник.

Практичне застосування: Розділи навчально – методичного супроводу
мають практичне спрямування на :
-

визначення актуальності і доцільності застосування
регіонального компоненту при вивченні предмету Матеріалознавство в
професію Електрогазозварник;
застосованя методичні прийоми спрямовані на мотивацію
учнів щодо вивчення матеріалу;
раціональность при вивченні матеріалу;
застосування нових прийомів для узагальнення та
систематизації знань.
Результативність:
Методичний посібник проходив адаптацію в Криворізькому професійному
будівельному ліцеї протягом двох
років в групах з професії
Електрогазозварник з терміном навчання 1 рік.
Результатами впровадження є :
-

якісне формування знань, умінь, навичок з предмету
« Матеріалознавство» в професії Електрогазозварник;
забезпечення дистанційного інтерактивного навчання;
ефективне впровадження регіонального компоненту
в
професійній підготовці зорієнтованій на специфіку розвитку регіону;
забезпечення готовності викладача до реалізації навчально –
виробничого процесу відповідно до сучасних вимог.
Спосіб реалізації, дата оприлюднення: Проведення майстер –класу на
тему: «Інноваційні підходи до створення та застосування комплексно –
методичного забезпечення для якісної підготовки кваліфікованих робітників
з професії Електрогазозварник» (21.03.2017року); участь у науково –
практичній конференції «Теоретико – методичні основи підготовки
конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (06. 04.
2017року).
Очікуваний результат на фінішу - вдосконалення матеріалів із навчально
- методичної роботи та представлення досвіду з метою втілення освітніх
інновацій.

