Практичне заняття №1 (2 год.)
Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами
природи: загальні положення. Інноваційні тенденції розвитку сучасної
суспільствознавчої освіти
Зміст роботи
1. Загальна характеристика понять: „технологія”, „педагогічні технології” та
„навчальні технології”.
2. Класифікація педагогічних технологій.
3.

Умови ефективності застосування сучасних технологій у процесі

ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.
4.

Зміст

та

принципи

відбору

матеріалу

з

освітньої

галузі

„Суспільствознавство”. Міжпредметні зв'язки та наступність у навчанні курсу
„Я у світі”.
5. Сучасні проблеми і тенденції розвитку суспільствознавчої освіти.
6.

Реалізація

нових

освітніх

стандартів

початкової

освіти,

галузь

"Суспільствознавство".
Завдання 1
Виберіть правильний варіант взаємозв'язку понять: „освітні технології”,
„педагогічні технології”, „технології навчання”, „педагогічна техніка” від
загального до конкретного:
−

педагогічні технології (ПТ) - освітні технології (ОТ) - педагогічна техніка

(ПТ-ка) - технології навчання (ТН);
−

технології навчання (ТН) - педагогічна техніка (ПТ-ка) - освітні технології

(ОТ) - педагогічні технології (ПТ);
−

освітні технології (ОТ) - педагогічні технології (ПТ) - технології навчання

(ТН) - педагогічна техніка (ПТ-ка);
−

педагогічна техніка (ПТ-ка) - технології навчання (ТН) - педагогічні

технології (ПТ) - освітні технології (ОТ).

Завдання 2
Виберіть варіант найбільш повного визначення поняття „педагогічна
технологія”:
− цільова, відносно завершена сукупність взаємозалежних циклів навчальної,
виховної та розвивальної взаємодії викладача (вчителя) і студентів (учнів); −
продумана у всіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування,
організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням
комфортних умов для учнів та вчителя;
− процес підготовки і передачі інформації, який відкриває нові варіанти
навчання, пов'язані з унікальними можливостями сучасних засобів навчання.
Завдання 3
Розгляньте ознаки педагогічних технологій у різних авторів. Результати
узагальніть у таблиці.
Таблиця 1

Автори
К. Баханов
Л. Коваль
О. Комар
О. Пєхота
Г. Селевко
М. Чошанов
інші автори

Ознаки педагогічних технологій

Завдання 4
Складіть фрагмент уроку з використанням текстового та позатекстового
компонентів підручника (тема, клас – за вибором).
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Самостійна робота
1. Проаналізуйте програми з природознавства та визначте теми, які
передбачають ознайомлення молодших школярів з об’єктами живої природи.
Опрацьований матеріал узагальніть у схемі:
Таблиця 2
Назва програми
Природознавство

Теми, які передбачають ознайомлення молодших
школярів з об’єктами живої природи

