
Відділ освіти молоді та спорту 

Камінь–Каширської райдержадміністрації 

Методичний кабінет ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Карасин 

 

 

План проведення  

окружного фестивалю інновацій 
«Реалізація Концепції « Нова українська школа в умовах 
інноваційного освітнього середовища» вчителів ЗЗСО  

Сошичненського освітнього округу»  
 

 

«Щасливий бути вчителем НУШ» 
 

Дата проведення: 18 лютого 

Місце проведення: ЗЗСО І-ІІІ ст. с. 

Карасин 

Учасники: ЗДзНВР, вчителі 

початкових класів, 

вчителі-предметники 5-9 класів, 

керівники методичних об’єднань 

 

Ми навчаємося не для школи, а для життя 

Сенека Молодший 

  

  Девіз роботи: « Знаєш сам – навчи іншого» 

Мета фестивалю: - розвиток нового освітнього середовища НУШ; 

організація простору для професійного спілкування й обміну досвідом роботи;  

пропагування інноваційних освітніх ідей та технологій навчання дітей в 

умовах НУШ;  

поширення творчих здобутків; збагачення технологічного професійного 

потенціалу майстерності, спрямування на інноваційну діяльність; 

професійне самовдосконалення; виявлення переможців для подальшої  

участі у районному фестивалі.  

Перетворити українську школу на важіль соціальної рівності та 

згуртованості, економічного розвитку і конкурентноспроможності України. 

  «Нова українська школа – це школа для життя у XXI столітті» 



І. Організаційно – мотиваційний блок 

1. 930 Зустріч учасників фестивалю. Реєстрація. Відкриття фестивалю. 

Привітання. Обґрунтування актуальності теми, визначення завдань, мети, 

ознайомлення з програмою роботи. 

2.  1000 Брейк–кава 

  

ІІ. Простір освітніх можливостей 

- Співпраця вчителя НУШ в рівнях генерації енергії. Об’єднання учасників 

фестивалю в робочі групи.(цеглини)  

1030    1. Емоційний рівень. (емоції) 

Наповнюємось якістю енергії. Чи усвідомлюємо це? 

Ранкова зустріч. День починаємо з позитиву. 

 Раковець Оксана Василівна,вчитель початкових класів ЗЗСО І-ІІ ст. 

с.Личини  

Емоційний інтелект. Групова робота,  

Хлуд Галина Іванівна, Крючкова Оксана Василівна, вчителі початкових 

класів ЗЗСО І-ІІІ ст.  с.Сошичне   

1100     2. Ментальний рівень. (розум) 

Збирання концентрації енергії. 

Чи є що збирати? 

«Лайфхаки для читаки» (групова робота)  

Яринчук Людмила Василівна, вчитель початкових класів ЗЗСО І-ІІ ст. с. 

Стобихівка 

Гра по – новому, навчання по – іншому в освітньому процесі НУШ  

Матронік Світлана Йосипівна, Раковець Наталія Миколаївна, вчителі 

початкових класів ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Залісся  

Бирук Галина Миколаївна заступник директора по навчально-виховній 

роботі  ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Залісся  

 1130     3. Фізичний рівень (тіло) 

Здобуваємо кількість енергії. Як у нас з цим? 

Розвивальні вправи: пальчикові ігри, гімнастика для очей, 

фізкультхвилинки. Дунайчук Галина Іванівна, вчитель початкових класів ЗЗСО І-

ІІІ ст.  с.Качин   

Цікаві цеглини. Групова робота 

Мартинюк Наталія Петрівна, вчитель початкових класів ЗЗСО І-ІІ ст. 

с.Радошинка 

1200    4. Духовний рівень (дух) 

Наповнюємось силою енергії   

«Педагогіка партнерства – шлях до успіху» вчитель початкових класів  



Андрусь Оксана Василівна, вчитель ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Нуйно  

 

ІІІ. Рефлексія. Підсумки 

1230  Лепбук «Щасливий бути вчителем НУШ»   

Бортнюк Наталія Володимирівна, Сахарук Ганна Єрмолаївна, вчителі 

початкових класів ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Карасин 

  

 


