Людина, яка відчула вітер змін,
має будувати не щит од вітру, а вітряк.
Кінг Стівен Едв
Реальність стрімко змінюється: суспільство інформатизується. Україна дедалі
більше інтегрується у світовий простір. Ці чинники ставлять перед освітою нові
завдання у навчанні та вихованні молодого покоління.
Ефективним шляхом їх реалізації має стати широке впровадження однієї
з найперспективніших систем XXI століття - розвивальної домінанти, що
передбачає формування особистості не з енциклопедично розвиненою пам'яттю,
а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними
розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії.
Все це вимагає від членів колективу освоєння ІКТ, набуття навичок
користування ними, а також запровадження технологій розвивального
(проблемно-пошукового) навчання, що сприяють розвитку розумової діяльності
дітей з вадами слуху.
Освіта в Україні і курс на ефективне використовування інформаційнорозвивальних технологій
2011-2015 роки оголошено в Україні роками освіти та інформаційного суспільства.
Про це свідчать такі документи:
Закон України
«Про основні засади
розвитку
інформаційного
суспільства в Україні
на 2007-2015 роки»

Державний стандарт
спеціальної
загальноосвітньої
школи для дітей зі
зниженим слухом

Державна
цільова програма
запровадження
інформаційно комп’ютерних
технологій (ІКТ) у
навчально–виховний
процес загальноосвітніх
закладів

«Стартовим майданчиком» успішного навчання і формування інтелектуальної
особистості є наявність трьох складових діяльності, спрямованої на засвоєння
принципово нового:
* сформованість елементарних пізнавальних процесів;
* високий рівень активного мислення;
* вміння сприймати та обробляти інформацію.

В свій час відомий психолог Л.С.
Виготський писав: «Дитина, розвиток якої
ускладнений порушенням функцій будьякого
аналізатора,
не
просто
менш
розвинена, ніж її нормальні однолітки, вона
розвинена інакше».
В чому суть цього? Як же відбивається
втрата
нормальної
функції
слухового
аналізатора на розвиток дитини?
В першу чергу і в найбільшій мірі
страждає мовлення. Це і недоліки вимови, і
обмежений запас слів, і неточне розуміння й
неправильне вживання слів, недоліки
граматичного ладу мови (неправильна
побудова речень), а також обмежене
розуміння усного мовлення та текстів.
Однак аномально розвивається не
тільки мовлення. Від рівня розвитку
мовлення суттєво залежить розвиток
логічного мислення, пізнавальна діяльність.
Тривалий час діти залишаються на рівні
… мислення. Перехід до абстрактного
мислення здійснюється поступово в міру
розвитку словесного мовлення, оволодіння
дітьми словником, граматичною будовою
мови.
Якими б не були фізичні чи психічні
обмеження дитини, завжди повинні бути
резерви розвитку, використання яких може
суттєво поліпшити якість їх життя.
Пріоритетним має бути сприяння
соціальному, емоційному та когнітивному
розвитку кожної дитини з тим, щоб вона відчула
себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.

Зміни, які несе в собі інформаційне
століття, вимагають від нас, вчителів,
не відставати від дня сьогоднішнього.
Актуальною стає проблема розвитку
інформаційної культури вчителя як
складової
його
загальної,
за
В.О.Сухомлинським,
«педагогічної»
культури. В умовах зростання інформації
вона має велике значення. Вміти легко
знаходити і творчо опрацьовувати будьяку інформацію – запорука успіху
педагога і учня. Педагогу також
потрібно знати літературу, яку він
рекомендуватиме учням. Саме вчитель
повинен взяти на себе роль гіда для
дитини в морі інформації. Інформаційні
смаки, інтереси, прийоми раціональної
(ефективної за способами і економної
за часом) роботи з інформацією –
основа загальнонавчальних знань,
умінь і навичок. І їх повинна
формувати школа.
Поняття інформаційної культури
вчителя охоплює не тільки вміння
орієнтуватись і знаходити корисну для
себе інформацію, але й уміти
створювати і презентувати власні
напрацювання.
Також
важливим
складником
інформаційної
культури
сучасного
вчителя
є
оволодіння
комп’ютерною технікою, використання електронних засобів навчання.
Тут торкнулись лише частини копіткої роботи щодо формування
інформаційної культури вчителя. Її ж резерви невичерпні. Бажаю успіху в
поповненні резервів.

В основі цих технологій – ідея про
розвиток дитини як суб’єкта особистої
діяльності. Зміст, принципи, методи і прийоми
розвивального
навчання
спрямовані
на
ефективний розвиток пізнавальних можливостей
(сприймання, мислення, пам’яті, уяви тощо) Воно можливе за такої організації
навчального процесу, коли учні самостійно або за допомогою вчителя
осмислюють матеріал, запам’ятовують, творчо застосовують його в
нестандартних умовах. Важливим компонентом навчальної діяльності за
використання цієї технології є навчальне завдання. Учень повинен знати мету
завдання, за допомогою яких дій та яких умов слід виконувати його, які засоби
потрібно використовувати при цьому. Ефективність розвивального навчання
підвищується за умови використання на уроці проблемного викладання
навчального матеріалу, частково-пошукового і дослідницького методів навчання.
Розвитку учнів сприяє застосування різних видів самостійної роботи (робота
з книгою, приладами, використання письмових вправ, написання творів,
розв’язування логічних завдань, спостереження тощо)
До реалізації технології розвивального навчання вчителеві важливо
враховувати особливості розвитку пізнавальної сфери учнів різного віку,
зацікавити їх навчальним предметом, формувати в них мотиви навчальнопізнавальної діяльності, культури розумової праці, вміння самостійно регулювати
свою розумову діяльність.
Використання технологій формування творчої особистості дає змогу
кожному учневі працювати самостійно, опановувати узагальнені прийоми
розумової діяльності, розвивати свої творчі здібності. Організувати цю технологію
може тільки вчитель, який постійно перебуває у творчому пошуку, впроваджує
інноваційні методики навчання, розробляє нестандартні прийоми активізації
пізнавальної діяльності учнів.
Суть технології навчання як дослідження полягає в забезпеченні освітньої
підготовки, вихованні учнів, цілеспрямованому формуванні їхніх особистісних
якостей в умовах здійснення систематичних навчальних досліджень. Її метою є
набуття учнями досвіду дослідницької роботи, розвиток їхніх інтелектуальних
здібностей, творчого потенціалу, формування активної, компетентної, творчої
особистості.

Застосування дослідницької технології
навчання вимагає врахування пізнавальних
інтересів, інтелектуальних здібностей, рівня
знань, умінь і навичок учнів, якостей особистості. Для її реалізації потрібно чітко визначити
зміст
навчальних
досліджень,
завдання, які чекають свого розв’язання, і
характер дослідницької діяльності учнів.
Щоб використовувати технологію навчання
як дослідження, учитель повинен добре знати навчальний предмет, його
потенційні можливості щодо застосування дослідницьких методів, адаптувати
методи науки до рівня навчально-дослідницької діяльності учнів.
ІКТ сприяють інтенсифікації всіх рівнів навчально-виховного процесу,
забезпечують дитині можливість самоосвіти, розвиток творчого потенціалу учня,
формування інформаційної культури учнів; розвиток експериментальнодослідницької діяльності та культури навчальної діяльності.
Робота з комп’ютером сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації до
навчання, доступності для учнів «банків інформації», створення ситуації змагання
учнів із машиною та із собою, об’єктивності контролю.
Проект — це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня.
Діяльність за проектом допомагає учневі залучитися до активної соціальної
діяльності, розвиває його життєву компетентність, а також:
 дозволяє на практиці перевірити й закріпити теоретичні знання;
 забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики в процесі навчання;
 має своїм результатом продукт, а
умовами
його
досягнення
—
компетенції учня;
 сприяє набуттю учнем життєвого
досвіду,
формуванню
відповідних
умінь і навичок, становленню життєвих
принципів і цінностей.
Метод проектів розглядається сучасною
наукою як одна з провідних технологій
інтерактивного навчання.

Проектні

Мультимедій
ні

Проблемного
навчання

Види творчорозвивальних
технологій
навчання
Інтерактивні
методи
навчання

Ігрові

Розвитку
критичного
мислення

Для організації розвивального навчання та пізнавального процесу слід
використовувати методи, які викликають найбільший інтерес в учнів: проблемні,
продуктивні, дослідницькі, основою яких є творча задача, яка більшою чи
меншою мірою містить новизну, що й зумовлює значні розумові зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового способу її розв’язання.
У такому разі система методичних засобів організації творчого навчання
сприятиме:
 ефективному засвоєнню навчального матеріалу;
 формуванню вмінь самостійно одержувати і засвоювати нову
інформацію, умінню аналізувати та оцінювати її;
 бачити проблеми та знаходити адекватні і раціональні способи їх
розв’язання;
 формуванню індивідуального пізнавального досвіду учнів;
 досвіду творчої діяльності;
 підвищенню рівня розумового розвитку;
 формуванню інтелектуальних умінь та розумових операцій.

Світ
мистецтва
багатий
і
різноманітний. І щоб увійти до нього не як
з темного лісу, необхідно прилучитися до
мистецької магії з перших років навчання.
А найкращий шлях – це живе спілкування
з ритмами та пензлями. Треба мати
особливо
чутливу
душу,
щоб
прищеплювати іншим любов до цих
дивних видів мистецтва. Саме такі якості
має учитель ритміки Лютко М.Є., яка
розвиває
в
слабочуючих
школярів
розуміння і усвідомлення краси мелодії.
Активно впроваджує медіа-технології, що робить уроки надзвичайно цікавими,
розвивальними, нестандартними. Чітко дотримується корекційних вимог уроку,
використовує жестову мову, що значно допомагає у спілкуванні з дітьми. Не
скупиться на похвалу учня, будує ділові
стосунки з дітьми на принципах довіри,
взаєморозуміння, вимогливості.
Молода, перспективна, наполеглива
у досягненні мети, трудолюбива. Такі і ще
багато інших гарних слів можна сказати в
адресу
вчительки
образотворчого
мистецтва Мелешко Л.В. Складовими її
уроків
є
емоційність,
загадковість,
фантастичність.
Цілеспрямована,
ретельна підготовка до уроків робить їх
проблемними,
забезпечує
інтелектуальний розвиток кожної дитини.
Уроки образотворчого мистецтва Лілії Володимирівни дарують дітям
хвилюючі душевні переживання і приємні здивування. Ми ніби потрапляємо у
казковий світ, де панують добро і ласка, де вчителька помічає , а потім розвиває
учнівські здібності.

Кожен учитель мріє мати учнів, які вміють
думати. Логічне мислення – необхідна умова
оволодіння знаннями.
Яскраві риси педагогічної майстерності
Галини Степанівни – це вміння цікаво,
дохідливо
подати
програмний
матеріал,
невимушено спілкуватися з дітьми, постійно
прищеплювати вихованцям інтерес до знань.
Вона намагається, щоб кожний новий урок для
класу ставав невеличкою перемогою на дорозі
до пізнання. Для вчительки завжди є
актуальним питання, як навчити учнів гнучко
мислити, порівнювати, узагальнювати, робити
висновки, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки. Завжди намагається забезпечити психологічну підтримку кожного учня,
створити ситуацію успіху, щоб дитина почувалася особистістю, яку сприймають,
розуміють і слухають. Використовує для цього різноманітні слова стимулювання
«чудово», «розумник», «молодчина», «задоволена тобою», «ти нас порадував», а
також міміку, усмішку, здивування …. Індивідуально-особистісний підхід до учнів,
завдяки якому форми і методи
навчання
пристосовує
до
здібностей кожного вихованця,
сприяє розумовому розвитку
кожної дитини.
Захоплює
її
внутрішня
краса, бачити душевний світ,
глибоке розуміння дітей.

Дитина приходить до школи з бажанням вчитися. Як його зберегти? Як
зробити навчання цікавим і розвивальним, а головне – результативним. Ці
питання завжди хвилювали і сьогодні турбують Яценко К.І., творчу, невгамовну
вчительку, що привнесла до розміреного життя початкової школи енергію
творчості, самовдосконалення, саморозвитку.
Щоб сформувати яскраву особистість, людину розвинену, грамотну, Ксенія
Іванівна з першого класу привчає дітей до творчої діяльності, до уміння робити
вибір, шукати потрібну інформацію. Використання завдань
з логічним
навантаженням, тренування пам’яті, гнучкості мислення, самостійності,
виховання стійкого інтересу – складові її педагогічної діяльності.
Результат – розвинені діти, які навчилися не байдикувати, а цікавитися тим,
що буде завтра, включатися в процес підготовки до уроку через випереджальні
завдання. Вчителька має власний досвід інтерактивного навчання. Широко
впроваджує інформаційно-комп’ютерні технології. Дає учням не тільки знання, а
ще вчить бути щасливими тут і
зараз, на кожному уроці. Вона
уміє будь-якого непутящого
учня змінитися і стати кращим.

Людина філософської вдачі,
справжньої інтелігентності, вчитель
з глибоким цікавим внутрішнім
світом, з високим почуттям гідності,
почуттям гумору, патріот своєї
країни. У його кабінеті державний
прапор, а в мобільному телефоні
незмінно звучить Гімн України.
Пошук і творчість, психологопедагогічна ерудиція і вимогливість
є головними складовими його
успішної творчої співдружності з учнями. Основне завдання своєї роботи вбачає
не тільки в тому, щоб викласти будь-який матеріал, розвинути логічне мислення,
а й щоб пробудити в учнів бажання пізнання, розширення свого кругозору, потяг
до знань, інформаційних технологій.
Вчитель Ковтун І.М. кожен урок будує на засадах інформаційнорозвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів мисленнєвих операцій,
визначення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей, фактів і явищ методом
дослідження, пошуку. Для кращого засвоєння знань постійно використовує
комп’ютер. Проблемний виклад матеріалу стимулює пізнавальну активність учнів,
тому він поєднаний із догадкою,
дивом,
непорозумінням.
Це
штовхає учнів до роздумів і пошуку
рішень. Воно будить і формує
інтерес до навчання, розвиває
ініціативу учнів у пізнавальній
діяльності, вмінь бачити проблему
та знаходити шляхи її розв’язання.

Всі педагоги розуміють, що кожна
дитина, яку ми навчаємо і виховуємо, є
по-своєму особливою, незвичайною.
Але усі ми дедалі частіше стикаємося з
проблемами
(і
професійними,
і
особистими), коли потрібно знайти нові
підходи, нові форми роботи з дітьми зі
зниженим
слухом,
емоційними
розладами. Нам хочеться, щоб кожна
дитина жила повноцінним життям й
була щасливою.
Для нас, дефектологів, психологів,
соціальних педагогів,
вихователів,
стане у пригоді новий фаховий журнал
«Дитина з особливими потребами».
Тут вас зацікавлять такі рубрики:
«Професійні орієнтири», «Корисне
кожному», «Із досвіду роботи»,
тощо.
В
них
висвітлюються
теоретико-методологічні
питання
навчання
дітей з особливими
потребами, особливості їх розвитку,
виховання та корекційної роботи з
ними тощо.

Рекомендуємо
стати
його
передплатником
цього журналу.

Пам’ятайте ,
школа вчителем стоїть!
Якщо ви любите дітей, готові спілкуватися з ними
як із рівними, приймати їхні проблеми серйозно —
ваше місце в школі. Якщо проблеми їхніх сімей стали
вашими проблемами — ваше місце в школі. Якщо ви
живете шкільними проблемами як своїми,
забуваючи про близьких (це неправильно, але буває) —
ваше місце в школі. Якщо діти діляться з вами
(не з батьками!) особистим — ура! Ви пройшли
всі рівні і можете сміливо сказати, що життя
вдалося, навіть якщо держава не в змозі оцінити
вас як професіонала, заохотивши гідною зарплатою або
іншими преференціями. Хто пройшов усі рівні —
не буде нарікати на долю, бо вчитель працює на
перспективу, така його доля — не відразу побачити
результати, а кому пощастило, — той отримав
справжню насолоду.

З

