Секційні засідання
серпневої конференції
педагогічних працівників закладів
загальної середньої та
дошкільної освіти
Вінницької міської ОТГ.
Статистика.
Аналітика

Проведено
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сертифікатів

363

48

Що сподобалося?
Теми й спікери

Що сподобалося?
Загальні аспекти


Використання різноманітних ігор для комунікації
іноземною мовою (Лісніченко А.П., Вишивана А.П.)



Тема



Спікер



Ідеї розробки VR/AR проектів (Клочко О.В.)



Актуальність викладеної проблеми



STEM-проєкти для навчання діт ей



Змістовність поданої інформації





Креативність, новизна, цікава інформація

Вистава за творами Коцюбинського. Занурення в
творчість Коцюбинського (Крупка В.П.)



Практичне спрямування виступу



Презентація Заболотного В.Ф., ідея з контурними
картами з астрономії



Доступність викладеного матеріалу, вміння
цікаво подати тему



Психологічні вправи для соціальних педагогів,
запропоновані Килівником А.М.



Заохочення до зворотного зв’язку





Лаконічність, чіткій регламент

Тренінг «вчимося спілкуванню» для педагогіворганізаторів (Хамська Н.Б.)



Структурованість, детальність та послідовність
виступу



Майстер-клас з пілатесу (Хуртенко О.В.)



Створення коміксів вчителями початкових класів
(Грошовенко О.П., Дабіжа Л.П.)



Технологія " Філософський діалог" для класних
керівників 1-4 класів (Демченко О.П.)



Ляльковий театр для вихователів ГПД (Любчак Л.В.,
Колосова О.В.)



Інформація з нейропедагогіки (К. Л. Крутій)



Віртуальна подорож по університетській бібліотеці у
супроводі Білоус В.С.



Методика Бейбе для фізінструкторів ЗДО (Мнишенко
К.В.)



Ознайомлення з досвідом дитячих садочків Швеції,
зокрема й шведської системи створення екологічного
ігрового простору для дітей



Візуальний супровід виступу



Використання новітніх технологій у
дистанційному навчанні



Доцільні рекомендації щодо організації навчання
за умов карантину та дистанційного навчання



Методичні рекомендації щодо застосування
різноманітних ігор для розвитку творчості,
креативного мислення та самостійності учнів

Персональна подяка за виступи:
Волошиній О.В., Клочко О.В., Нестеровій С.Ю., Якименко Ю.І.,
Старовойт Л.В., Воєводі А.Л., Киналь А.Ю.,
Демченко О.П., Канській В.В., Баюрко Н. В., Савчук І.В.

Які теми вам цікаві?


Нові цифрові інструменти



Академічна доброчесність



Дистанційна освіта





Освітні платформи дистанційного
навчання

Тренінги з використання нових методів
навчання





Дистанційне та змішане навчання: як
правильно організувати роботу з
учасниками освітнього процесу

Практичні заняття "Стрес. Допомога",
профілактика самовигорання





Вебінари по використанню та
створенню сучасних інтернет-ресурсів
для навчання учнів в умовах
дистанційного навчання

Валеологічні заходи: як стимулювати
формування психічного, духовного
здоров'я



Здорове харчування, хвороби цивілізації



Більше практичних майстерок!



Арт-терапія у роботі з учнями, батьками та
педагогічними працівниками



Тренінг Килівника А.М. з питання
цінностей



Як мотивувати учнів вчитися?



Структура та організація он-лайн уроку



Організація онлайн-класу



Створення й ведення власного блогу
(запити від вчителів основ здоров’я,
вчителів трудового навчання)



Майстер-класи творчого спрямування



Публічне мовлення, ораторське мистецтво



Підвищення кваліфікації на базі ВДПУ



Веб-квести





Дизайн-мислення в школі



Освіта для сталого розвитку

Що таке освітній хаб? Напрями співпраці
із закладами загальної середньої та
дошкільної освіти

Які теми вам цікаві?
Для вчителів природничих дисциплін

Для вчителів фізики, математики, інформатики


Олімпіадна математика, фізика



Семінари з комплексних географічних знань



Методика розв'язування олімпіадних задач



Новітні інтернет-технології та їх використання у
вивченні біології



Stem-проекти, інтерактивні методики на уроках
інформатики та математики



Екстремальний туризм



Вивчення інформатики у профільних класах



Геогліфи, 3D моделі ландшафтів



Вирішення олімпіадних завдань (ІКТ та
програмування)



11 клас. Гідроліз. Гальванічний елемент.





Екологiчнi проблеми України

Використання віртуальних лабораторій на
уроках фізики

Трудове навчання


Оформлення завдань з трудового навчання в
електронному вигляді



Використання інформаційних технологій на
уроках трудового навчання



Майстер - класи з виготовлення поробок



Тематичні майстер-класи, до прикладу:
професії, ремесла, промисли, культура
України та інших народів

Для вчителів іноземних мов


Викладання іноземних мов



Опрацювання лексичного матеріалу з
іноземної мови



Оцінювання навчальних досягнень учнів з
іноземної мови

Які теми вам цікаві?
Для вчителів української мови та літератури, зарубіжної
літератури


Українська мова та література, ідеї та досвід викладання



Сучасна українська література



Підготовка до ЗНО з української мови



Методичні рекомендації до онлайн-уроків української мови



Духовні святині рідного краю. Літературне краєзнавство.
Творчість письменників-земляків



Робота літературної студії, гуртка лінгвістичного
спрямування



Тенденції розвитку літератури постмодернізму

Для вчителів початкових класів,
вихователів ГПД


Нова українська школа



Дизайн-мислення у роботі з учнями
початкової школи



Розвиток читацьких навичок учнів
початкової школи



Математичні цікавинки



Мовні ігри



Демонстрація лялькового театру й
особливості його роботи (для
вихователів ГПД)

Фізична культура
Для вчителів дисциплін художньо-естетичного циклу








Вплив музики на розвиток дитини. Використання музичних
інструментів за методикою Карла Орффа
Робота з підлітками на основі сучасних музичних стилів /
жанрів

Формування компетентностей на уроках мистецтва, сучасні
види мистецтва
Майстер-класи з використання нестандартних технік в
образотворчому мистецтві



Майстер-класи: тайбо, степ-аеробіка,
стретчінг



Впровадження нових видів спорту на
уроках ФК



Безкоштовні онлайн-курси, присвячені
новим підходам до викладання ФК



Використання елементів кросфіта на
уроках фізкультури в середній школі

Які теми вам цікаві?
Виховна робота в школі


Організація виховної роботи в школі



Новітні технології у виховному
процесі



Складання сценаріїв, акторська
майстерність

Для працівників закладів дошкільної освіти


Формування логіко-математичних компетенцій
дітей дошкільного віку



Розвиток мовлення дітей раннього дошкільного
віку



Ігрова діяльність дошкільнят



Сенсорний розвиток дітей



Новітні технології у розвитку музичних
здібностей дошкільнят



Корекційна логопедична робота



Логопедичні семінари з піскової терапії



Співпраця з батьками

Робота психологічної служби, інклюзивна
освіта


Особливості роботи психолога онлайн



Робота з дітьми, що мають ООП



Арт-терапія у роботі з дітьми



Робота практичних психологів з дітьми із
РАС, ЗМР



Дизлексія та дисграфія

Робота шкільних бібліотек


Інформаційні ресурси та технології для
шкільних бібліотек



Дистанційні послуги бібліотеки



Робота бібліотеки в період карантину

Технічні можливості
онлайн-конференції

Ліміт часу в Zoom,
необхідність повторно заходити в
конференцію

Практично не був забезпечений зворотній зв'язок
доповідач-слухач!

Недоліки
інтернетзв'язку
Не було
практичної частини

Що
потребує
вдосконалення?

Можливо, варто використовувати
іншу платформу для
відеоконференцій або створити
власну спеціалізовану платформу
для проведення дистанційного
навчання та он-лайн заходів
освітнього змісту

Велике інформативне
навантаження при малому
часовому обсязі. Важко
зразу все сприйняти та
переосмислити

Брак часу, не було
обміну думками
Не було інформації щодо навчання
учнів з особливими потребами

Було б добре забезпечити доступ до
запису проведених заходів

