Звіт
управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
про виконання програми «Навчання через дію»
(використання ЛЕГО-конструювання в освітньому процесі
дошкільних навчальних закладів) у 2013-2014 н.р.
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Зміст заходу
Презентація досвіду роботи ДНЗ № 256, № 620 та № 800 та
проведення майстер-класу з використання ЛЕГО-конструювання в
рамках Серпневої конференції керівників ДНЗ та ШДС міста Києва.
Презентація досвіду роботи з використання ЛЕГО-конструювання в
освітньому процесі ДНЗ № 256, № 620 та № 800 на щорічній
районній освітянській виставці «Майбутнє Дарниці».
Відбувся обмін досвідом з використання ЛЕГО-конструювання
між ДНЗ № 800 та ДНЗ № 292 (м. Дніпропетровськ).
На базі ДНЗ № 620 проведено районне методичне об’єднання
«Логопедичний ярмарок» для вчителів-логопедів та вчителівдефектологів, на якому було представлено широкий діапазон
можливостей ЛЕГО-конструювання для розвитку мовлення дітей.
Відвідування у рамках візиту в Україну ДНЗ № 800 представниками
благодійного фонду LEGO Foundation, а саме: головою департаменту
наукових досліджень фонду Ендрю Болінгтон та фахівцями з
інноваційних методів навчання Ханне Йоргенсен та Ханне Йенсен
(Данія).
Проведення на базі ДНЗ № 256 методичного об’єднання
«Впровадження Лего-конструювання в освітній процес» для
вихователів-методистів ДНЗ м. Києва, слухачів курсів підвищення
кваліфікації
Інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету ім. Б.Грінченка.
Вихователь-методист Бондар Л.М. та вихователь Руднік Н.М.
ДНЗ № 256, практичний психолог Сосенкова В.В. ДНЗ № 620,
практичний психолог Деговець А.В. та вихователь Онищук М.Ю.
ДНЗ № 800 взяли участь у тренінгу по підготовці до участі у виставці
творчих робіт «Космічні технології» в рамках Всеукраїнського
дитячого фестивалю «ROBOTIKA».
Вихователь-методист Бондар Л.М. та вихователь Руднік Н.М.
ДНЗ № 256, вихователь-методист Карачун В.В. та практичний
психолог Сосенкова В.В. ДНЗ № 620, завідувач Никончук В.С. та
практичний психолог Деговець А.В. ДНЗ № 800 взяли участь у
засіданні Круглого столу з питань впровадження ЛЕГО-технологій в
дошкільну освіту, який відбувся на базі Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка.
Відбувся обмін досвідом з використання ЛЕГО-конструювання
між педагогами ДНЗ № 256 та колегами з м. Харкова.
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Практичним психологом ДНЗ № 800 Деговець А.В. у рамках
районного свята «Зустріч птахів» проведено майстер-клас з
ЛЕГО-конструювання для старших дошкільників, вихованців
дитячих садків району.
Представники педагогічних колективів та вихованців ДНЗ № 256,
№ 620 і № 800 у рамках Фестивалю «ROBOTIKA 2014» взяли
активну участь у Всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі
«Космічні технології». Під час заходу презентовано проекти
«Космічний туризм» (ДНЗ № 256), «Подорож до Великої ведмедиці»
(ДНЗ № 620), «Міжпланетний космопорт» (ДНЗ № 800). Отримано
нагороди за перемогу в номінаціях «Найтеатралізованіший проект»
(ДНЗ № 256), «За креативність» (ДНЗ № 620), «Найяскравіша
дизайнерська концепція» (ДНЗ № 800).
На
базі
Інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету ім. Б.Грінченка практичним психологом
Деговець А.В. та вихователем Онищук М.Ю. ДНЗ № 800 проведено
майстер-класу «Використання ЛЕГО-технологій в дошкільному
закладі» для практичних психологів навчальних закладів м.Києва.
Обмін досвідом з ЛЕГО-конструювання між ДНЗ № 800 та дитячими
садками м.Львова.
На базі ДНЗ № 620 проведено навчально-методичний семінар
«ЛЕГО-технології в освітньому процесі дошкільних навчальних
закладів», в якому в рамках обміну досвідом взяла участь делегація
педагогів з м.Одеси.
Для участі у фотовиставці «Проект ЛЕГО-2014» педагогами
ДНЗ № 256 до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА
передано
добірку
фотоматеріалів
з
використання
ЛЕГО-конструювання в освітньому процесі.
Публікації з досвіду роботи педагогів представлено на сторінках
періодичного видання «Вихователь-методист дошкільного закладу»,
зокрема:
ДНЗ № 256:
- «Подорож до планети Легоокеанії» (розвага з плавання для дітей
старшого дошкільного віку);
- «Поєднання казки з LEGO-конструюванням у розвивальній роботі
практичного психолога».
ДНЗ № 620:
- «Навчаємо презентувати LEGO-моделі».
ДНЗ № 800:
- «Конструктор LEGO як допоміжний інструмент у процесі
адаптації»;
- «Використання LEGO у здоров'язбережувальній технології».

Начальник відділу з питань дошкільної освіти
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