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Положення
про проведення обласного конкурсу на кращу
методичну розробку уроку та виховного заходу
із використанням медіа технологій
«Інноваційний урок – крок до професійної майстерності"
І. Загальні положення
Конкурс проводиться з метою підтримки творчості студентів, розвитку
професійної компетентності, популяризації сучасних медіа технологій,
залучення студентської молоді до активного використання новітніх
інноваційних технологій навчання у початковій та середній школі; пошук
нових форм і методів навчання, ідей, сучасних педагогічних інформаційнокомунікативних технологій; розвиток педагогічної творчості, вміння
використовувати нові інноваційні підходи у навчанні; застосування
педагогіки партнерства; виявлення та поширення кращих методичних
напрацювань педагогів та студентів.
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ІІ. Задачі конкурсу
Сприяння професійному самовизначенню і самовдосконаленню
студентів та молодих спеціалістів.
Розвиток інноваційної поведінки, нового педагогічного мислення
молоді.
Реалізація творчого потенціалу студентів, підвищення рівня науководослідницької і методичної культури.
Впровадження основних положень Концепції нової школи у
практику роботи вчителя.
Узагальнення і розповсюдження досвіду інноваційної діяльності
студентів коледжу на різних конкурсах.

ІІІ. Місце і час проведення конкурсу
Конкурс проводиться на базі Лабораторії початкової освіти ВП
«Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка». Конкурс проводиться з 09 жовтня до
20 листопада 2017 року включно.

ІV. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються не менше двох студентів від кожної
академічної групи студентів 3 і 4 курсу спеціальності «Початкова освіта»,
«Середня освіта (трудове навчання та технології)», «Середня освіта (фізичне
виховання)»: «Початкова освіта» - уроки з предметів початкової школи та
виховні заходи; «Середня освіта» - виховні заходи. Молоді спеціалісти
загальноосвітніх навчальних закладів м. Лисичанськ та Луганської області уроки з предметів початкової школи та виховні заходи.
V. Конкурсні матеріали
Учасники конкурсу подають конкурсні матеріали (розробки уроку,
виховні заходи та додатки) до лабораторії початкової освіти до 20.11.2017 р.
Конспект уроку, заходу повинен містити чітко сформульовані тему,
мету уроку, тип заняття, перелік необхідного обладнання, чітко визначену
структуру із хронометражем кожного етапу, короткий опис дій учителя та
учнів на кожному етапі уроку. Урок, виховний захід має обов’язково бути
складений із застосування сучасних медіа технологій (ІКТ, Smart-технології,
інтерактивні технології, е-learning, STEAM, STEM-технологій тощо).
Методичну допомогу у розробці уроку можуть надавати викладачі
методик навчання дисциплін початкової освіти та методисти з практики
«Позанавчальна виховна робота», практики зі спеціалізації.
На конкурс приймаються розробки уроків будь-якого типу з усіх
методик навчання та виховні заходи. Матеріали подаються в електронному
вигляді (СD або DVD, флеш-носіях) і на паперових носіях (формат А4,
файли набрані у текстовому редакторі (формат *.doc), шрифт Times New
Roman – 14, інтервал 1,5; усі поля 20 мм). Всі додатки (екранні копії, схеми,
малюнки, аудіо та відеоматеріали, проекти до уроків) подаються у
електронному вигляді. Вимоги до програмного забезпечення - Microsoft
Office 2007, 2003 або 2010.
Молоді
спеціалісти
загальноосвітніх
навчальних
закладів
м. Лисичанськ та Луганської області подають матеріали та заявку учасника
конкурсу в електронному варіанті на пошту ekaterinaiv8@gmail.com з
позначкою НА КОНКУРС.
VI. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів
Матеріали, надані на конкурс, оцінює конкурсне журі за наступними
загальними критеріями:
1. План-конспект уроку (заходу), який надає чітке уявлення про хід уроку
(виховного заходу) та способи використання ІКТ, із зазначенням необхідних
для проведення уроку електронних додатків та роздаткового матеріалу
(всього 50 балів):
Чітке планування уроку – 10 балів;
Додержання основних вимог до сучасного уроку – 10 балів;
Доцільність та результативність використання ІКТ на уроці – 10
балів;

-

Творчість, оригінальнісь – 10 балів;
Якість оформлення - 10 балів.

2. Додатки (всього 40 балів):
Наявність усіх додатків, зазначених в конспекті уроку – 5 балів;
Зміст додатків –10 балів;
Технічне виконання додатків – 10 балів;
Оригінальність (різноманітність, нешаблонність) – 10 балів;
Інше (додатковий заохочувальний бонус) – 5 балів.
VII. Нагородження переможців
Переможці конкурсу нагороджуються грамотами Лисичанського
педагогічного коледжу.
Результати будуть підведені до 30 листопада 2017 року, переможці
отримають право представити свій проект на коледжних Днях науки, подати
власні матеріли на участь у Всеукраїнському конкурсі «Умію вчити» та на
інші професійно-орієнтовані конкурси, фестивалі тощо.
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викладач методики інформатики, вчитель початкових
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Додаток до Положення
Зразок оформлення матеріалів заявки:
ЗАЯВКА
на участь
у конкурсі на кращу методичну розробку уроку, виховного заходу із
використанням медіа технологій
«Інноваційний урок – крок до професійної майстерності»
Прізвище, ім’я та по батькові
Посада
Місце роботи (повна назва)
Контактний телефон
Е-mail
Тема уроку/виховного заходу
(підкреслити)

Адреса оргкомітету: 93108, м. Лисичанськ, в. Героїв Сталінграда, буд.
21, Ляшенко Катерині Іванівні
Телефон для довідок: моб. 0664402995 (Ляшенко Катерина Іванівна)
Електронна адреса: ekaterinaiv8@gmail.com

