
Тиждень Школи молодого вчителя 

«Ініціатива і творчість молодих» 

 

Як стверджував А.С. Макаренко, "справжнім учителем-вихователем можна 

стати після роботи в хорошому педагогічному колективі через кілька років". Таку ж 

думку мав і В.О. Сухомлинський: "Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш 

за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського". 

Отже, входження молодих вчителів у складний світ шкільного життя, їх успішна 

професійна діяльність значною мірою залежить від того, в який колектив попаде 

вчитель, як його зустрінуть, якою турботою їх оточать, яку надаватимуть методичну 

допомогу, як стимулюватимуть до вияву ініціативи, творчості. 

З появою молодих вчителів у школі додаються більш сучасні педагогічні технології, 

нові свіжі ідеї, креативні підходи та й, звичайно, привабливі, молоді, усміхнені 

обличчя. Крім того, сучасні діти дуже цінують молодих учителів, які володіють 

ґрунтовними знаннями свого предмету, обізнані в сучасній музиці, модних тенденціях, 

молодіжних течіях, які знають, що таке «Facebook» та «Instagram», спілкуються по 

Скайпу, у Viber, Telegram та WatsApp, вільно почувають себе в лабіринтах Інтернету 

та є постійними учасниками чатів, форумів, вебінарів та конференцій. 

Молоді вчителі в рамках тижня Школи молодого учителя «Ініціатива і творчість 

молодих»  з 02.03.2020 по 06.03.2020 провели відкриті уроки з наступним їх 

обговоренням, на якому мали можливість почути аналіз відкритого уроку викладачем, 

зауваження та пропозиції. 

Данюк Ганна Леонідівна 

           
На уроці використала ТЗН, випереджувальні завдання, була організована робота в 

групах. Учні працювали в зошитах з друкованою основою та на картках. 

Використовувалися завдання різного виду. Багато завдань було спрямовано на 

розвиток навичок  аудіювання та усного мовлення. Була проведена 

відеофізкультхвилинка. На уроці панувала товариська атмосфера; учні активно 

працювали .  

   

 



Чередій Ірина Сергіївна 

 
Урок «Я досліджую світ»  був насиченим: загадки, наочність, робота в парах, робота в 

групах, робота в зошитах, з підручником, досліди, відеоматеріали, музичний супровід 

тощо.  

Усатюк Олена Василівна 

     
Урок інформатики був цікавим та пройшов у швидкому темпі. Учні працювали 

активно, брали участь у всіх видах діяльності. Особливо їм сподобалось працювати на 

комп’ютері. Діти виконували ігрові та тестові завдання. Була проведена 

фізкультхвилинка з відео супроводом.  

 

Сполудення Яна Артурівна 

 

             
Вихованці Яни Артурівни беруть активну участь як у шкільних так і у міських заходах 

(відкриття міської ялинки та всеукраїнська акція «Хеппі-гав для Сірка») 

 


