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Выступающий
Заметки для презентации
Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть  Коваленко Вікторія Григорівна. Я методист державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти».



Выступающий
Заметки для презентации
Сучасне суспільство потребує людей, які здатні конструктивно та системно мислити, швидко знаходити необхідну інформацію, готові взяти на себе відповідальність і прийняти адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних сферах життєдіяльності людини. А це означає, що сьогодні потрібні нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання людини-інноватора. Тобто висуваються нові вимоги до сучасного педагога. Одним із перспективних і результативних напрямків реалізації цього завдання є використання комп’ютерних мережних технологій або технологій взаємодії, зокрема блогів. Враховуючи, що становлення педагога як фахівця відбувається не тільки під час здобуття освіти, але й під час безпосередньої роботи в навчальному закладі, пошук шляхів покращення якості освіти обумовлює необхідність професійного розвитку викладача та майстра виробничого навчання в умовах інформатизації освіти, застосування нових засобів і технологій навчання дорослих із використанням ІКТ.



Професійна 
компетентність педагога –

це…
сукупність теоретичних знань, 
практичних умінь, навичок, ставлень, 
досвіду, особистісних якостей учителя, 
що дають змогу здійснювати пошукову, 
естетичну діяльність, самостійно 
здобувати нові знання, аналізувати 
діяльність учасників навчально-
виховного процесу, приймати рішення. 

Выступающий
Заметки для презентации
Професійна компетентність педагога – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей учителя, що дають змогу здійснювати пошукову, естетичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення. Отже, під професійною компетентністю педагога ми розуміємо його усвідомлений практичний досвід, уміння і навички, підготовленість, знання й ерудицію, а також здатність визначати шляхи і можливості набуття і забезпечення їх функціонування.                   



Інформаційно-комунікативна

Психологічна

Науково-методична

Загальнокультурна (інтелектуальна)

Дидактична 

Соціальна

Выступающий
Заметки для презентации
На основі аналізу наукових праць вітчизняних дослідників, присвячених вивченню професійної компетентності педагога, побудуємо модель професійної компетентності сучасного вчителя. У даній моделі можна виділити такі її функціональні структурні компоненти:дидактична компетентність (складові: когнітивна, контролююча, оцінююча, управлінська);загальнокультурна(інтелектуальна)компетентність;інформаційно-комунікаційна компетентність;науково-методична компетентність (складові: методична, технологічна);психологічна компетентність;соціальна компетентність.



Методичний кабінет
ДНЗ “БЦПТО”

http://metodbcpto.blogspot.com

Выступающий
Заметки для презентации
Я маю певний досвід використання блогів для організаційно-методичної роботи з педагогами. З квітня 2015 року мережний щоденник (блог) - Методичний блог ДНЗ «БЦПТО» - використовується для організації і координації методичної роботи.Блог складається із кількох основних сторінок.  «Головна» - сторінка, яка містить важливу інформацією про заходи, конкурси, тощо. Зручність у підборі потрібної інформації забезпечує панель «Архів блогу». Для зручності створена статистика відвідувань. Важливим і зручним для користування є посилання та банери на інші веб-ресурси, веб-сторінки, блоги. У розділах «Наукова-методична проблема центру», «Методичні комісії», «Педагогічні читання» розміщенні  матеріали з актуальних питань діяльності методичного кабінету. Актуальним для відвідувачів блогу є розділ «Методичні рекомендації», де надаються рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, виробничого навчання, роботи класного керівника з учнями  тощо.Нормативні документи розміщенні на відповідній сторінці. «Бланки» - розділ, де міститься актуальні бланки звітності. Сторінка «Вебінари» здійснює візуальну популяризацію різноманітних вебінарів, сторінка «Публікації» надає можливість переглянути передовий педагогічний досвід працівників навчального закладу розміщеного на сторінках журналів, газет та онлайн-ресурсах.У методичній роботі оптимальним є запровадження віртуальної діагностики, яка розміщена на сторінці «Анкетування». Саме така форма роботи заощаджує час тих, хто діагностує, й тих, чиї потреби вивчаються, а також створює умови гнучкого періоду проходження опитування (у зручний для респондента час).  Використовуючи веб-ресурс Google Forms, без зайвих зусиль швидко створюємо форму діагностичного опитувальника. Програма передбачає автономний режим підведення підсумків опитування у діаграмному чи відсотковому форматах. Віртуальна діагностика потреб та запитів усіх учасників навчально-виховного процесу здатна забезпечити вчасне виявлення проблем у роботі педагогів, допомагає означити напрями методичної роботи, оптимізувати здійснення науково-методичного супроводу, а також  лягає в основу корекційних заходів. Сторінка «Портфоліо методиста» включає таку інформацію: візитку методиста; про роботу з молодими педагогами; про роботу щодо впровадження інноваційних технологій навчання; участь у конкурсах тощо. 

http://metodbcpto.blogspot.com/


Функції блогів
Соціальна

Выступающий
Заметки для презентации
Охарактеризуємо блог як засіб розвитку професійної компетентності педагога з позиції його функціональних можливостей. Дослідження показали, що блог виконує такі функції: дидактичну, загальнокультурну (інтелектуальну), інформаційно-комунікаційну, науково-методичну, психологічну, соціальну. Розглянемо їх детальніше. Дидактична функція. Блог дає можливість реалізувати метод рефлексивного навчання шляхом читання статей, їх коментування, перегляд і аналіз аудіо і відео матеріалів, онлайн-дискусії. За допомогою блога можна організувати й управляти навчально-пізнавальною роботою навчаючих, здійснювати контроль навчання й оцінювати його результати. Загальнокультурна (інтелектуальна) функція. У підготовці і пошуку цікавої інформації, фактів і подій, а також у використанні неординарних способів подання матеріалу вчитель (блогер) збагачується новими знаннями, досвідом, зростає його творчий потенціал. Сприяє загальнокультурному розвитку також спілкування як з учнями та їхніми батьками, так і з колегами. Для вчителів іноземної мови блог є хорошим засобом для спілкування з носіями мови. Деякі дослідники виділяють цю функцію окремо і називають її лінгвістичною.  Інформаційно-комунікаційна функція. Блог значно розширює коло спілкування педагогів і дає їм можливість спілкуватися педагогам різних країн. Усі учасники знаходяться в рівних умовах і мають рівні можливості для висловлення своїх ідей і думок. У блозі публікуються посилання на інформаційні матеріали, розміщені в мережі Інтернет, які педагоги вважають корисними і цікавими для себе і колег, з короткими коментарями й анотаціями до них. Науково-методична функція. Читання блогів колег викликає в педагогів надзвичайно великий професійний інтерес. За допомогою блога можна проводити уроки, семінари, конференції в режимі онлайн. Можливість використання мультимедійних засобів (презентацій, відеофільмів), гіпермедійних засобів (посилання на інші ресурси) і мережної взаємодії учасників навчально-виховного процесу значно розширює творчий потенціал сучасного педагога. Психологічна функція. Блог (онлайн-щоденник) є хорошим засобом для рефлексії. Блог дає можливість заохотити і стимулювати педагогів. Соціальна функція. Блог є надійним засобом для формування віртуального педагогічного співтовариства, що стимулює взаємодію педагогів під час обміну цікавою інформацією і коментування матеріалів. Робота в блозі дозволяє спілкуватися з колегами, що живуть і працюють на великій відстані один від одного.



Функціональні компоненти ПК і їх 
складові елементи

Елементи блога

Дидактична 
компетентність

Когнітивна, 
контролююча, 

оцінююча, 
управлінська

Наукова (навчальна) інформація, моніторинг, графік 
(розклад) занять, інструктивні та методичні матеріали 
тощо

Загальнокультурна 
(інтелектуальна)

Цікава інформація, факти, події; неординарні способи 
подання матеріалу

ІКТ-компетентність Інформаційна, 
комунікаційна

Різноманітні види інформації, спілкування і взаємодія: 
коментарі, прихильництво, створення спільного 
продукту тощо

Науково-
методична 

компетентність
Методична, 
технологічна

Наявність (використання) мультимедійних засобів 
(презентацій, відеофільмів), гіпермедійних (посилання
на інші ресурси), мережної взаємодії тощо. Уроки,
семінари, конференції в режимі он-лайн

Психологічна 
компетентність

Рефлексія, заохочення і стимулювання педагогів

Соціальна 
компетентність

Створення спільнот і товариств, обговорення і 
коментування матеріалів, спілкування з педагогами
(області, країни, світу) тощо

Можливості блога для розвитку 
професійної компетентності педагогів

Выступающий
Заметки для презентации
Отже, між функціями блога і ключовими складовими професійної компетентності вчителів існують прямі зв’язки. Результати нашого дослідження подамо в узагальнюючій таблиці«Можливостіблога для розвитку професійної компетентності (ПК) педагогів», якає наочним представленням зв’язків між функціональними компонентами професійної компетентності і їх складових елементів з однієї сторони й елементів блога з іншої



Майстер-класи, 
семінари-практикуми

Выступающий
Заметки для презентации
Після створення Методичного блогу мною було проведено майстер-класи, семінари-практикуми  по створенню блогів педагогами навчального закладу.



Участь у конкурсах, 
виставках

Выступающий
Заметки для презентации
Таким чином, у сьогоднішніх умовах самоосвіта педагога засобами веб-технологій, зокрема блогів, виступає як вирішальна умова розвитку професійної компетентності в системі методичної роботи. Блог педагога має потенціальні функції, які дозволяють педагогу розвинути й удосконалити свою професійну компетентність. За допомогою блога професійний розвиток педагога спрямовується на оволодіння ІКТ і на використання нового освітнього середовища, що постійно розвивається й удосконалюється і сприяє розвитку й удосконаленню професійної компетентності вчителів.Створення методичного блогу посприяло участі у різноманітних конкурсах. Педагоги також активно приймають участь, залучають учнів до участі у конкурсах.



Не бійтеся досконалості.
Вам її не досягнути

Сальвадор Далі

Выступающий
Заметки для презентации
Шановні колеги. Тож хочеться побажати вам, щоб галерея професійних перемог постійно поповнювалась, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. І хоча ви вважаєте себе компетентним педагогом, продовжуйте працювати над підвищенням своєї професійної майстерності. Пам’ятайте слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягнути». 



Выступающий
Заметки для презентации
 Бажаю,  щоб ваша  праця  приносили  лише  радість  та  позитивні  результати. Робіть усе з любов′ю. Адже  усе,  що  робиться  з  любов’ю, приречене  на  успіх. Тож успіхів вам в усьому.
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