Обласний науково-практичний семінар
«Інноваційні технології виховання.
Створення інноваційного здоров’язберігаючого виховного
середовища в сучасному навчальному закладі»
17 січня 2012 року відповідно до плану роботи Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів відбувся черговий науково-практичний
семінар для заступників директорів з виховної роботи, членів обласного клубу
«Творчість» на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.
Загальна проблема: Інноваційні технології виховання.
Тема засідання: Створення інноваційного здоров’язберігаючого виховного
середовища в сучасному навчальному закладі.
Голова правління клубу «Творчість»: Чешенко О. І., методист науково-методичної лабораторії проблем виховання, старший викладач кафедри педагогіки
і психології Одеського ОІУВ, регіональний координатор Національної мережі
шкіл сприяння здоров’ю.
Семінар було організовано Одеським обласним інститутом удосконалення
вчителів, в якому брали участь члени обласного клубу «Творчість» з міст:
Одеси (Приморський, Малиновський райони), Котовська, Білгорода-Дністровського, Іллічівська та районів області: Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського,
Саратського, Іванівського, Овідіопольського.

На засіданні клубу розглянули та обговорили такі важливі питання:
 Інноваційне виховне середовище: сутність, складові та шляхи створення.
 Технологія розбудови інноваційного здоров’язберігаючого освітньо-виховного середовища в сучасному навчальному закладі.
 Розбудова сучасної моделі навчального закладу Школи здоров’я у
відповідності до критеріїв діяльності закладу – учасника обласного та
Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту сучасної моделі навчального
закладу «Школа сприяння здоров’ю» - 2012.

 Практичні підходи до розбудови сучасного навчального закладу – Школи
культури здоров’я.
Чешенко О. І., методист науково-методичної лабораторії
проблем виховання, старший викладач кафедри педагогіки і
психології Одеського ОІУВ, регіональний координатор
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю висвітлила та
презентувала сучасні підходи до розбудови інноваційного
здоров’язберігаючого освітньо-виховного середовища в сучасному навчальному закладі. Вона означила основні шляхи та механізмами щодо
розбудови сучасної моделі навчального закладу Школи здоров’я у
відповідності до критеріїв діяльності закладу – учасника обласного та
Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу
«Школа сприяння здоров’ю», розкрила особливості інноваційної моделі
навчального закладу Школи сприяння здоров’ю. Олена Іванівна презентувала
досвід інноваційної діяльності навчальних закладів Національної мережі шкіл
сприяння здоров’ю Одещини, науково-методичну збірку із серії «Школи
здоров’я Одещини» «Кожний навчальний заклад має бути Школою
сприяння здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них»
(методичні поради учасникам Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»).
Ягоднікова В.В., кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи Одеського інституту МАУП,
член правління обласного клубу «Творчість» розкрила сутність,
складові та шляхи створення інноваційного виховного середовища. Вона висвітлила основні завдання та спрямування здійснення
педагогічного супроводу в освітньо-виховному закладі (супровідспівпробітництво, супровід-ініціювання, супровід-попередження), що передбачає: створення креативно-розвивального середовища, розвиток дивергентного мислення учасників виховного процесу. Вікторія Вікторівна означила
основні напрями діяльності з формування інноваційної компетентності
педагогів.
Ступкевич О.А., заступник директора з виховної роботи
Одеської гімназії №8, член правління обласного клубу «Творчість», член журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу –
захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» презентувала діяльність Одеської гімназії №8 за
моделлю «Школа культури здоров’я - Школа розвитку сучасної
компетентної особистості» - навчального закладу Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю, Дипломанта Міжнародної
виставки «Сучасна освіта – 2010». Олена Анатоліївна розкрила практичні
підходи, сутність, складові та шляхи розбудови сучасної моделі навчального
закладу Школи здоров’я, презентувала авторський відеокліп «Вся жизнь –
театр, а люди в нём - актёры» (російською та англійською мовами), який
створено в рамках соціальної реклами «За здоровий спосіб життя!».
Виступи лекторів супроводжувались мультимедійними демонстраціями.

При проведенні семінару були використані інтерактивні форми
навчання:
 Вправа: «Інноваційне здоров’язберігаюче виховне середовище це …».
 Організаційно-діяльнісна гра «Моделювання організаційно-методичного супроводу створення інноваційного виховного середовища». В ході гри
учасники семінару групами захищали свої організаційно-методичної моделі
педагогічного супроводу формування інноваційного виховного середовища.

В ході дискусії слухачі дійшли думки, що сьогодення
потребує зміни в освіті та якомога швидшого і цілеспрямованого здійснення розбудови інноваційного здоров’язберігаючого освітньо-виховного середовища в кожному навчальному закладі, спрямувати його діяльність
на виконання державного курсу:

2012 рік проголошено Роком спорту та здорового
способу життя (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 2011 року за №360-р «Про заходи
щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році
Року спорту та здорового способу життя»).

2012 рік рішенням депутатів десятої сесії обласної ради VІ скликання
від 28 грудня 2011 року визначений Роком охорони здоров’я в Одеській
області.
На завершення семінару Чешенко О. І., методист Одеського ОІУВ,
регіональний координатор Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю
означила основні завдання роботи клубу «Творчість», запросила педагогічні
колективи навчальних закладів Одещини прийняти участь у:
четвертому Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», який розпочався
у січні 2012 року;
обласному Ярмарку педагогічних ідей і технологій – 2012.

При підведенні підсумків роботи учасники семінару відзначили, що
обласний семінар проведено на високому науково-теоретичному, практичнонаочному рівні, стимулював до пошуку нових ідей виховання та
здоров’язбереження, удосконалення власної моделі виховної системи
навчального закладу. Семінар став джерелом нових знань, «фундаментом» в
подальшій діяльності щодо створення інноваційного здоров’язберігаючого
середовища», знайомства з інноваційним досвідом навчальних закладів
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю Одещини, Одеської гімназії №8.
У рамках семінару діяла виставка, на якій були представлені: науково-методичні збірки «Здоров’я дітей» (збірка нормативно-правових документів з даної проблеми), «Школа здоров’я», у яких презентовано досвід створення Шкіл культури здоров’я в Одеській області, методичні збірки Одеського
ОІУВ з даної проблеми, творчі роботи переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю – 2009, дійсних членів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю,
Дипломантів Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010», збірки публікацій в ЗМІ з досвіду інноваційної виховної діяльності творчих педагогів
Одещини та діяльності навчальних закладів Шкіл сприяння здоров’ю.

Члени клубу «Творчість» виказали подяку Одеському ОІУВ за змістовно
організований та високий рівень проведеного обласного семінару.
На електронних носіях учасники семінару отримали:
нормативно-правові документи та методичні рекомендації Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України з проблем виховання та
здоров’язбереження;
методичні матеріали щодо розбудови
навчального закладу «Школа сприяння
здоров’ю»;
Школа сприяння здоров’ю?
матеріали, методичні збірки ООІУВ з
проблеми семінару;
методичні рекомендації Одеського ОІУВ;
матеріали досвіду роботи заступників
директорів з виховної роботи Одеської
області;
мультимедійні новаційні здоров’язберігаючі технології;
мультимедійні
презентації
виступів
викладачів.

