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Як реалізується реформа освіти в початковій школі й до чого слід готувати дітей? Аби допомогти вам, шановні працівники дошкілля, розібратися
в цих питаннях, редакція попросила розповісти про свій досвід учителів, які
реалізують Концепцію “Нова українська школа”.

У

же другий рік поспіль львівський ліцей № 66
бере участь у пілотному проекті всеукраїнського рівня з упровадження Концепції “Нова
українська школа”. Педагоги вже були готові до
нових особливостей навчання, як-от: розвиток
критичного мислення, емоційного інтелекту, комунікативної компетентності дітей; навчання через
діяльність; партнерська взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу; проведення планерних
уроків за межами класу; робота в групах тощо.

Учитель нашого ліцею — це носій змін, партнер
дітей і ключова фігура о
 світнього процесу.
Він має автономію у своїй педагогічній діяльності, адже концепція НУШ передбачає свободу
у виборі методів, прийомів та засобів навчання,
виховання, а також нове важливе завдання — формувати соціальну оцінку учня (тобто те, як дитина
почувається в колективі: конфліктна вона чи неконфліктна, повільна чи рухлива, кмітлива, замріяна,
весела чи серйозна, товариська чи агресивна).

Учителі, учні та батьки — партнери!
Взаємодія всіх учасників освітнього процесу вийшла на новий рівень завдяки щомісячним
дням консультацій для батьків, екскурсіям, пі
знавальним мандрівкам, квестам, “вітамінним
перервам”, спільним інтегрованим проектам
тощо. Крім того, родини учнів долучаються до
проведення уроків і майстер-класів. Один з батьків навіть веде гурток з робототехніки для другокласників. Щомісяця діти й батьки разом організовують і проводять тематичне свято.

Класна кімната — креативний освітній простір.
Середовище класу — творчий простір, створений разом учителем, адміністрацією, учнями
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та батьками. Він розширює доступ дітей до різних ресурсів та можливостей.

Уроки — не тільки в школі!
Уроки проводяться в музеях, театрах, культурно-просвітницьких закладах, бібліотеках, парках,
піцеріях, супермаркетах тощо.

У результаті кожна д
 итина здобуває знання
і реалізує себе в атмосфері успіху:
радіє пізнанню нового;
відчуває підтримку і зацікавленість батьків
своєю діяльністю;
почувається розкуто у вираженні своїх думок, дій та почуттів;
має бажання відвідувати ліцей;
навчається через гру, дослідження, спостереження, практичну діяльність;
експериментує без страху помилитися;
учиться мислити і діяти в різних обставинах;
проявляє себе в різноплановій діяльності;
навчається взаємодіяти з усіма учасниками
освітнього процесу на рівних;
знаходить друзів, наставників, нове хобі та
відпрацьовує соціальні навички;
створює разом з іншими правила, спільні
класні традиції;
гармонійно й різнобічно розвивається.
Ми разом творимо для кожної дитини власну
платформу успіху.
Адміністрація і педагоги ліцею радо діляться досвідом з колегами з усієї України. Формат
живого спілкування, відкритість об’єднали нас,
освітян області, на шляху впровадження реформ
та колективного розв’язання нагальних проблем.

Радьмося, творімо, дружімо! 

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

