РОБОТА ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Мегедь І.В

➢ Підготовка і проведення
заходів
до святкових та
пам'ятних
дат
(інформаційна
підтримка,
онлайн-комунікація, інтерактивні акції)
1.

День Соборності України : інтерактивний гід свята, акція
"живий ланцюг соборності":
https://view.genial.ly/6009ce4380d3810d7a38e8b5/horizontal-infographicreview-den-sobornosti-ukrayini

2.

День пам'яті героїв Крут : інтерактивний плейлист " 5 пісень
про Крути":

https://view.genial.ly/60134f60a9ce380d7fc17dae/horizontal-infographic-lists-5
-pisen-geroyam-krut
3.

День пам'яті кіборгів : інтерактивний плакат

https://view.genial.ly/6001bde832457a0d0e7d19b7/interactive-image-16-cichny
a-den-pamyati-kiborgiv
4.

Міжнародний день обіймів : інтерактивний загальноліцейний
фотофлешмоб

https://view.genial.ly/6009775389db5a0d786befe2/horizontal-infographic-lists-t
l-v-obijmah
5.

День сміху, день народження М. Гоголя : інтерактивний
фактчек

https://view.genial.ly/60070d26bb14b40d12760056/game-action-faktchek-pro-g
ogolya

➢ Проєктна та дослідницька діяльність
Проєкт : Камінь спотикання - Діна Пронічева
Міжнародний Проєкт «Один камінь, одне життя - 80 каменів спотикання
для Києва» ініційований Посольством Німеччини в Києві та
реалізований у співпраці з Українським центром вивчення історії
Голокосту за підтримки Київської міської державної адміністрації та
Goethe-Institut в Україні.
посилання на дослідницьку розвідку проєкту :
http://kyivstones.org/dina-pronicheva/
результат проєкту ( встановлння каменю)
код для сайту :
<iframe
src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2
Fwww.facebook.com%2Fuhcenter%2Fposts%2F4541558625903411&sho
w_text=true&width=500" width="500" height="786"
style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0"
allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
picture-in-picture; web-share"></iframe>
презентаційні матеріали проєкту :
відео
https://www.canva.com/design/DAEsJep1lQQ/YdUCq-FRviMCR9YTCV-Q_g/
watch?utm_content=DAEsJep1lQQ&utm_campaign=designshare&utm_m
edium=link&utm_source=sharebutton
листівка

https://www.canva.com/design/DAEsHFU66vY/EjeXaXgnKk4VknGEASTpL
Q/view?utm_content=DAEsHFU66vY&utm_campaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source=sharebutton
інфографіка
https://www.canva.com/design/DAErUGNQG8g/k9uKvEDVs3dyIPi-kBO_Mw
/view?utm_content=DAErUGNQG8g&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton
афіша
https://www.canva.com/design/DAEsDXxH44k/x-1mq11oVDb8Rh3JsHBDXQ
/view?utm_content=DAEsDXxH44k&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton
буклет
https://www.canva.com/design/DAEsDq5pQ4A/MDiVJhaC8dkbJBSarcVd0g/vi
ew?utm_content=DAEsDq5pQ4A&utm_campaign=designshare&utm_me
dium=link&utm_source=sharebutton
плакат
https://www.canva.com/design/DAEsDXKDuO0/FByiEB37gONY2rA4U3KJF
w/view?utm_content=DAEsDXKDuO0&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link&utm_source=sharebutton

➢

Творчі конкурсні проєкти до міжнародних, всеукраїнських,
міських та районних конкурсів :

Леся Українка в цифрах
https://view.genial.ly/603795e61c83380d891d8b30/interactive-content-lesya-uk
rayinka-v-cifrah
відео (коллективний проєкт)
поетичний флешмоб # Українка150

https://www.canva.com/design/DAEW4ctLh6I/67ociWFY0COUk3OsRNI4HQ/
watch?utm_content=DAEW4ctLh6I&utm_campaign=designshare&utm_m
edium=link&utm_source=sharebutton
відео (індивідуальний проєкт):
читання # Українка150
https://www.canva.com/design/DAEW5QHTGOE/FioLG4Hl7smaRXeTeQaDj
w/view?utm_content=DAEW5QHTGOE&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link&utm_source=sharebutton
танець
https://www.canva.com/design/DAEW-acg5aQ/vasZ6umyEWq5HXX07EmcX
A/watch?utm_content=DAEW-acg5aQ&utm_campaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source=sharebutton
➢

Загальноліцейний Фестиваль мистецтв

"Азбука життя" https://padlet.com/techlyceumkyivua/Bookmarks
"Смішні, страшні, красиві"
https://padlet.com/techlyceumkyivua/ctivonfh5itlnllx

➢ Сценарії та оформлення свят
1.День учителя 2021
сценарій концерту :
https://drive.google.com/file/d/1RtFboebLjspmOLnKbnPpe_8EhP8SeoVQ/vie
w?usp=sharing
слайдшоу для оформлення сцени
https://www.canva.com/design/DAErhX65ku8/6EjtkmBmx2-4DHzdLbV0CA/v
iew?utm_content=DAErhX65ku8&utm_campaign=designshare&utm_med
ium=link&utm_source=sharebutton

Ігрове завдання :
вгадай вчителя за його улюбленою картиною
https://www.canva.com/design/DAEreQOLuXs/zr6V17FMNUqG1O-hOKXHO
w/view?utm_content=DAEreQOLuXs&utm_campaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source=sharebutton
картки до завдання :
https://docs.google.com/document/d/10u6b17CcbEgPwE5swvJvUARRW35GD
BY6g_1ouos4KvU/edit?usp=sharing
2. День знань( 1 вересня)
сценарій лінійки
https://drive.google.com/file/d/1rOCOs-3Qzx3lJ0tN-CGBqG6i1hDRCvKq/vie
w?usp=sharing
3.День захисника (14 жовтня)
сценарій концерту
https://drive.google.com/file/d/1Yyfdgq_rcaeMvMVmXMjyRkxVuKbK_YJB/v
iew?usp=sharing
оформлення сцени (фон)
https://docs.google.com/presentation/d/1uHIROXW0QFY8k1ThyC1HIcQb-YS
OAF6qCK3oMK4trt8/edit?usp=sharing
➢

Ігри та вікторини для проведення тематичних тижнів
Вікторина ВІЛ /СНІД
https://learningapps.org/view15600755
Ситуації з ризиком ВІЛ (скачки)
https://learningapps.org/view15598074

ВІЛ : шляхи передачі( класифікація)
https://learningapps.org/view15595701

Культурний туризм :об’єкти Світової спадщини
ЮНЕСКО в Україні(пари)
https://learningapps.org/view14087600
Україна в часи Другої світової війни
(упорядкування)
https://learningapps.org/view14662419

Види туризму (пари)
https://learningapps.org/view14085175

Зручна мандрівка:збери рюкзак
(класифікація)
https://learningapps.org/view14084817

Де шукати вітаміни (знайди слова)
https://learningapps.org/view13863701

Пазл (вітаміни)
https://learningapps.org/view13863901

Джобс і гроші (перший мільйон)
https://learningapps.org/view8606373

Дорого чи дешево ( сортування)
https://learningapps.org/view8440279

