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Перше вересня і Свято
ліцеїста- бережемо традиції!
У четвер , 29 вересня , відбулася
урочиста посвята новонабраних учнів
наукового ліцею. Хоча і накрапав
невеликий дощ,
свято вдалося на
славу. Юних ліцеїстів привітала

директор школи Олена
Тимофіївна, побажала
здобувати наполегливо
знання і ніколи не
здаватися,
«немає
недосяжних
цілей,
головне
знайти
правильний підхід».

Старшокласники
передали
новачкам Ключ до Знань і пообіцяли
допомагати у навчанні. Учням вручили
залікові книжки, а класні керівники
провели урочисті виховні години.
За матеріалами Катерини Стегней ,
учителя української мови та літератури

Співпраця на майбутнє
Днями у ліцеї відбулася зустріч з в.о. декана факультету історії та міжнародних
відносин доцентом Віталієм Андрейко та
професором кафедри модерної історії України та
зарубіжних країн Василем Міщанином з учнями
11-х класів. Гості розповідали про структуру
факультету, напрями діяльності, перспективи
працевлаштування, особливості навчання на
факультеті. Учні почули багато цікавої інформації
та в майбутньому зможуть обрати саме
ту
спеціальність, яка найбільше подобається. Окрім
виступів перед старшокласниками, обговорили
перспективи подальшої співпраці з керівництвом
закладу Оленою Іщенко, завучем Оксаною Станко
та вчителями історії Людмилою Шульженко та
Світланою Іваниш.
За матеріалами Катерини Стегней ,
учителя української мови та літератури

Слово до теми
Інтерв’ю з учителем української мови
та літератури Рогатин Л.І.
У чому Ви вбачаєте необхідність долучення
старшокласників
до
написання
науководослідницької роботи?
- Робота над науково-дослідницьким проєктом
розвиває в учнів творче мислення, вміння
нестандартно підійти до розв’язання того чи
іншого проблемного питання, а головне – знайти ту тему, яка їх справді може
зацікавити та спонукати до подальшого наукового вивчення у майбутньому.
- Досить часто Закарпатська філія МАН пропонує учням та вчителям
взяти участь у творчих конкурсах, на зразок «Олімпіади геніїв»,
Всеукраїнського конкурсу есе ім. Сергія Коменського, як Ви вважаєте,
учасниками повинні бути учні- переможці олімпіад, МАН, які мають досвід
переможців, чи варто спробувати себе і аматорам , яким важко буде
конкурувати ?
- Вважаю, що варто себе спробувати всім охочим. Учитель повинен
залучати учнів без упередженого сприйняття. Є діти творчі, але скромні.
Вони не будуть проявляти ініціативу, але завдяки правильному підходу
зможуть проявити себе.
- У нашому закладі проводять зустрічі з викладачами УжНУ , це звісно,
впливає на вибір майбутньої професії, але чи достатньо цього для
профорієнтаційної роботи?
- Збоку навчального закладу, думаю, достатньо, тим більше, що учні
самостійно можуть знайти інформацію, яка їх цікавить.
- Ваші побажання старшокласникам у
дослідницької роботи МАН))

виборі теми

та написанні

- Ставитися до написання науково-дослідницької роботи як до
своєрідного виклику, який допоможе проявити такі риси характеру, як:
дисциплінованість, вміння організувати свій час, дозувати завдання, які
потрібно виконати, проявити творчість. А головне – обрати тему, яка
подобається.
-

Дякую за корисні поради.

Творча група
освітнього процесу

презентує: ІТ – забезпечення

‘’Ми, учителі, працюємо для майбутнього, тому повинні відповідати
вимогам часу’’, –зазначила директор ліцею Олена Іщенко, зазначивши що
інформатизація освіти спрямовується
на
формування
та
розвиток
інтелектуального потенціалу нації,
удосконалення
форм
і
змісту
навчального процесу, упровадження
комп'ютерних методів навчання та
тестування, що дає можливість
вирішувати
проблеми освіти на
вищому рівні з урахуванням світових
вимог.
Процес
навчання–
це
цілеспрямована взаємодія вчителя і
учня, що постійно змінюється, у ході
якої розв’язуються задачі освіти,
виховання та загального розвитку учнів (за Ю. Бабанським). Використання
спеціальних інформаційних технологій упливає на процес сприйняття
навчального таким чином, ефективність використання інформаційних
технологій багато в чому залежить від методики застосування й обліку
фізіологічних
особливостей
учня.
Керівник творчої групи педагогів Мар’яна Сігеті виступила з розгорнутим
планом роботи щодо питання ступеня розвитку ІТ-інфраструктури в
освітньому процесі.
З
питання
психологічного
організаційного,
науковометодичного і матеріальнотехнічного забезпечення умов
вивчення, використання та
вдосконалення
нових
технологій
навчання
інформувала директор Олена Іщенко.
Таким чином, сучасний учитель повинен ураховувати розвиток
інформаційних
технологій і бути готовим використовувати їх у своїй
практичній діяльності.
За матеріалами Оксани Молнар, учителя української мови та літератури

Сторінка творчості
Мій рідний - Ужгород

Підготувала Анастасія Гриневич, учениця 8-А класу

Щоденні поради
Психічне здоров'я є ключем до
ефективного та повноцінного
життя. Піклуватися про нього це
нормально
і
просто
необхідно!
Якщо ви відчуваєте психічне
перевантаження
спробуйте ці прості кроки для
самодопомоги.

*Впорядкуйте думки* - у цьому допоможуть практики майндфулнес
та дихання, а також повноцінний сон.
*Не шукайте винних* - спробуйте зосередитись на тому, що ви
можете контролювати, і дійте.
*Розберіться у проблемі* - що, коли, де, з ким і з якими наслідками
відбувається?
*Складіть список рішень* та випробуйте їх на практиці - подумайте
про наслідки кожного рішення і про те, які з них простіше реалізувати.
Зрозумійте, коли вам потрібна *допомога* - якщо ви відчуваєте, що
пригнічені та нікуди не рухаєтесь - попросити про допомогу у друга чи
фахівця буде проявом сили.
ЮНІСЕФ :спільнота для батьків

