Державний навчальний заклад
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ
Всеукраїнський навчально-пізнавальний проект «Пізнай себе» –
«Духовний образ Г.С.Сковороди – спадщина українського суспільства:
дієвий чинник його самопізнання, моральної зрілості й культурносоціального саморозвитку»

Початок реалізації:

5 жовтня 2017 року у Всесвітній день вчителя

Мета проекту:

Забезпечення
гідного
відзначення
на
всеукраїнському й міжнародному рівнях у 2020 році
300-річного
ювілею
великого
українського
мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета,
композитора,
музиканта,
культурно-освітнього
подвижника Г.С.Сковороди

Форма проведення:

Фестиваль дослідних робіт

Мета фестивалю:

Формування
морально-світоглядних,
природовідповіних принципів виховання й освіти та
культурного саморозвиток молодого покоління
української нації н основі української культурноосвітньої традиції

Провідний принцип:

Пізнати себе – це збагнути життєву програму своєї
душі, свою долю, а через себе – осягнути світ,
усвідомити своє місце у Світі й здійснити у ньому
своє неповторне покликання. Людина здійснює свій
внутрішній сенс, свою духовну сутність згідно зі
своїм природним покликанням, призначенням у
житті – у «спорідненій праці»

Прийоми
викладення:

Актуалізація інформації з допомогою прийому
«Естафета ідей» – представлення дослідних робіт,
створення аудіоподкастів
та відеопроекттів.
Поєднання умовно-графічної та
художньої
наочності з поясненням, міркувальним викладенням
й аналітичним описом. Узагальнення матеріалу на
відеостудії ДНЗ «МВУПІТ», каналі «УСПІХ-ТБ» –
«Кілька слів про наш проект»

Результати реалізації проекту
направлено на основний інформаційний ресурс –
науково-овітній веб-портал «Григорій Сковорода»
та висвітлено на телеканалі ДНЗ «МВПУПІТ» за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=iaweDHOsnSs&t=651s

4 жовтня у актовій залі Міжрегіонального вищого професійного
училища з поліграфії та інформаційних технологій відбувся фестиваль
дослідних
робіт
студентів
навчальних
закладів —
партнерів
на регіональному рівні, а саме ДНЗ «МВПУПІТ» та Коледжу радіоелектроніки.
Захід було реалізовано у рамках Всеукраїнського навчально-пізнавального
проекту «Пізнай себе» — «Духовний образ Г. С. Сковороди — спадщина
українського суспільства: дієвий чинник його самопізнання, моральної
зрілості й культурно-соціального саморозвитку».
Студенти обох колективів виявили творчий пошук та неабиякий
дослідницький потяг до вивчення творчої спадщини Г. Сковороди. Прийоми
викладення ідей були різними й поєднували умовно-графічну та художню
наочність з поясненням, міркувальним викладенням й аналітичним описом:
мелодекламація (читання віршів під музичний супровід гітари), інсценізація
байок Г. Сковороди та виконання в осучасненому варіанті пісень на його
вірші, презентація матеріалів наукових розвідок студентів у напрямку
вивчення філософсько-педагогічних праць митця та інше.

