Опис освітньої ініціативи
E-mail: udif_klimt@mail.ru
Блог history1979.blogspot.com
_____________
Автор роботи викладач історії та правознавства
Гончаренко Тетяна Юріївна
•
Номінація: краща ініціатива у сфері навчання (загальноосвітній
сектор) – викладачі загальноосвітники;

"З того часу як брати Люм'ер запустили свій потяг на кінострічці...
Ми разом з учнями
КПБЛ, вивели плями нудьги
з власної
стрічки історії, сьогодні!
Тема
освітньої
ініціативи:
Впровадження в КПБЛ мультимедійних
та мережевих технологій
Мета:
Теорія навчання
за
останні
десятиліття була значно розвинуто з
появою мультимедійних технологій.
Технологія мультимедіа, включає в
себе необмежену взаємодію візуальної та
звукової інформації
з використанням
сучасних
технічних
засобів,
що
обєднують звук, графіку, фото, відео.
В освітній парадигмі саме ці новітні
технології відіграють вирішальну роль:
- як акт творчого самовираження як
викладача так і учня ;
- можливість
підключити широке
коло учнівської аудиторії;
-створити
когнітивні
навчальні
продукти;
- мультимедійні інтернет ресурси;
- втілити індивідуальні, партнерські
та громадські проекти;

-Впровадити в процес
навчання
вектор інтерактивного спілкування та
обміну знаннями та досвіду.
З огляду на ці позитивні аспекти та
безупинний
рух науково-технічного
прогресу та вимог сучасного освітнього
середовища в Україні, вважаю що мету
було мною досягнуто
Стислий опис:
Дане інноваційне впровадження представлене та реалізоване в
мультимедійних проектах
в партнерській співпраці
у розрізі:
-викладач-учень
-викладач-ініціативна група
- громадський медіа- стартап
Отже це тека відео-проектів
"Громадська думка"(КПБЛ)
Народ, мій є, народ мій завжди буде"
"Пророк Зорі, що Землю вся осяє"
"Віват Будівельнику!"
"Весна електромонтажного серця"
" Ти знаєш, що ти-Людина?" (
Практичне застосування:
Мультимедійні проекти можуть бути використанні :
-у сучасному процесі виховання та навчання
- прищеплення поваги до професії та профорієнтаційної діяльності
- прогресивне розкриття творчих здібностей та задатків учнів
- широка ротація створених продуктів на широкий інфомаційнокомунікативний загал
Результативність:
- залучення творчої спільноти патріотично орієнтованої молоді та
інженерно-педагогічного колективу, до творення історії сьогодення ,
історію навчального закладу
- стимулювання в учнів зацікавлення до сучасних інформаційних
технологій та їх апробації

- руйнування навчальних штампів та запрошення учнів до сучасного
відкритого діалогу
- виховання "Людини сучасного мислення та дії, зі збереженням
гуманістичних цінностей
Спосіб реалізації, дата оприлюднення:
- тека відео-проектів стали переможцем учнівського обласного
патріотичного конкурсу "Ми, діти твої Україно"
- проекти представлені в ПТНЗ області,та в Дніпропетровському інституті
післядипломної педагогічної освіти,та зазначені як рекомендований
досвід для вивчення, а саме:
"Громадська думка"
"Народ, мій є, народ мій завжди буде"
"Пророк Зорі,що Землю вся осяє"
Отримано подяку ПТНЗ області, сертифікати.
До 50-го ювілею КПБЛ та ювілею виробничих партнерів - ці фільми
"Віват Будівельнику!"
"Весна електромонтажного серця"
Очікуваний результат на фінішу
- модернізація
виховного та
навчального процесу засобами інноваційних освітніх технологій

