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Спеціальність за дипломом: «Мова і література (англійська)», викладач

англійської мови, вчитель зарубіжної літератури.

Посада: педагог-організатор

Категорія: спеціаліст

Педагогічний стаж: 7 років

Життєве кредо: Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у

книгах – шукати істину, у людях – мудрість.

Педагогічне кредо: Якщо до вогника натхнення педагога-організатора додати

іскорку бажання дитини, то отримаємо спільне багаття творчості і фантазії.

Опис досвіду роботи

Віддай людині крихітку себе –

за це душа наповнюється світлом.

Ліна Костенко

Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді й дбає про

потомство й продовження роду. Від батьків передається генетичний код, рідна

мова, матеріальна й духовна культура, що забезпечує прогрес суспільства,

наступність і спадкоємність поколінь.

«Діти, як квіти. Доторкнись до кожної з них – і вона задзвенить, і

розсиплеться аромат, не схожий один на одного» Василь Сухомлинський Кредо

моєї праці: Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй!

Довіряй! Аналізуй! Вияви ініціативу, але не «тисни»!

Пріоритетні напрямки роботи:



● створення умов для багатогранного розвитку і соціалізації кожного

ліцеїста у вільний від навчання час;

● вивчення індивідуальних особливостей спортивно обдарованої молоді, їх

інтересів та потреб;

● сприяти розвитку творчої особистості ліцеїста;

● формування активної позиції кожної особистості;

● гармонійний розвиток особистості;

● формування стійкої суспільної думки учнів через активізацію

національно-патріотичного виховання в освітньому процесі;

● забезпечення виконання вихованцями своїх обов’язків та захист їхній

прав у правовій державі.

Основна структура роботи:

● діяльність ліцейського самоврядування;

● організація та проведення загальноліцейських заходів, творчих декад

та тижнів;

● організація дозвілля ліцеїстів;

● формування національно-патріотичних цінностей;

● формування здорового способу життя ліцеїстів;

● впровадження інновацій в практику власної педагогічної діяльності.

Робота органів ліцейського самоврядування (ліцейський Парламент) має

демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у здобувачів

освіти дружніх взаємин, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної

досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

Головним завданням якого є формування й розвиток соціально активної

життєвої позиції, гуманістично спрямованої особистості з глибоко

усвідомленою громадянською позицією.

Склад ліцейського Парламенту: Президент ліцейського Парламенту,

Віце-президент ліцейського Парламенту, рада Парламенту з питань освіти та

журналістики, рада Парламенту з питань дисципліни та правопорядку, рада

Парламенту з питань роботи в пансіоні.



Діяльність ліцейського самоврядування сприяє виробленню у ліцеїстів:

● відповідальності за доручену справу, за колектив, за все, що

відбувається навколо;

● принциповості – уміння критикувати, належним чином сприймати

критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам

оточуючих;

● самостійності;

● готовності, залежно від конкретних умов, знаходити правильне

рішення, долати труднощі;

● творче ставлення до дійсності;

● вміння виявити ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля,

думки, пропозиції.

Ліцейське самоврядування – сприяє розвитку громадянських якостей

дитини в системі демократичних взаємин освітнього колективу на принципах

самореалізації, самодіяльності, самодостатності та самоорганізації особистості.

Мною для ліцеїстів I-IV курсів разом з вихователями було організовано та

проведено:

- загальноліцейські

заходи: Урочиста лінійка «День Знань», «Їч талант цвіте любов’ю до

дітей», «Посвята в ліцеїсти», «День народження ліцею»;

- творчі проєкти: короткометражний фільм «Дякуємо за вашу працю»,

«Ми українці честь і слава незламним», «Секретна служба Санта

Клауса», «Зимова круноверть»;

- творчі тижні: «Україна – єдина країна», «Толерантніть».

З метою набуття педагогічного досвіду роботи та вдосконалення своєї

професійної майстерності беру  активну участь у засіданнях методичної комісії

вихователів та класних керівників. Брала участь у круглому столі «Патріотизм –

це…», «Щасливий педагог – щасливі діти», «Гендерне виховання – нагальне

потреба сучасної освітньої системи», «Неформальні підходи у роботі класного

керівника і вихователя до патріотичного виховання», тренінговому занятті



 «Стратегії подолання наслідків психологічної травми у педагогів засобами

арт-терапії. Ефективні антистресові техніки в умовах війни.».

Задля активізації свого творчого потенціалу, формування комунікативних

умінь та навичок, підвищення професійного рівня  постійно беру участь в

проведенні педагогічних рад, які організовує виховна частина, тижні діяльності

творчих груп вихователів «Формування навичок культурної поведінки та засад

здорового способу життя», «Від родинного джерела до

громадянськогостановлення».

Протягом року співпрацювала із засобами масової інформації, мої

авторські публікації розміщено на освітньому онлайн-порталі «На Урок» та

національній платформі «Всеосвіта». Співавтор ліцейського збірника виховних

справ: «Зростаймо патріотами своєї землі».

Сьогодні, крокуючи дорогою педагогічного пошуку, розумію, що маю

багато чого зробити. Необхідно розвивати свої знання з педагогіки, освоювати

новітні програми і технології. Я повинна рухатися вперед, вчитися, розвиватися,

вдосконалювати свою педагогічну майстерність.

План професійного зростання:

● Підвищення фахової кваліфікації.

● Розвиток творчої компетентності ліцеїстів.

● Самоосвіта.

● Співпраця із засобами масової інформації, фаховими виданнями.

● Не зупинятися на досягненому, плідно працювати та йти у ногу з часом.


