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Мета:
 використання інформаційно-комунікаційних технологій у національнопатріотичному вихованні учнів та реалізації короткочасних та
довготривалих проектів, що сприяють пробудженню національної
свідомості та патріотизму,
 визначення сприятливих умов формування піднесеного емоційного
патріотичного ставлення учнів до навчального матеріалу національнопатріотичного спрямування, підтримка предметної зацікавленості.
 використання педагогічних технологій з метою формування цілісної
особистості,
 розвивати творчі й інтелектуальні здібності дітей,
 інтерес до вивчення інформатики та інших навчальних предметів
 самостійність та наполегливість.
Засоби:
 персональний комп’ютери,
 блог вчителя ukraine-heart.blogspot.com .
Практична значущість.
Практична значущість заходу полягає в тому, що патріотичне виховання
учнів є актуальним в сучасному форматі суспільства країни:
 розвиває комунікативні навички та вміння, допомагає встановити
емоційні контакти між учнями, формувати характер свідомого
громадянина України;
 розвиває толерантність учня, сприяє розвитку особистості;
 виконує інформаційну функцію, забезпечує учнів необхідною
інформацією;
 розвиває загальні навчальні навички та вміння (аналіз, синтез,
постановка мети і т.п.), логічне та критичне мислення;
 забезпечує вирішення виховних задач, оскільки привчає працювати в
команді, розвивати світогляд, вчить виявляти й реалізовувати
індивідуальні можливості
 колективна робота з он-лайн документами.
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URL – адреса ресурсу : ukraine-heart.blogspot.com
Під час декади учням було запропоновано:
 написати есе "Україна в моєму серці" на сторінці Есе (оформлено
засобами Гугл форми)
 оформити
колективну
презентацію
"Символи
України"
на
сторінці Символи України (оформлено засобами Гугл презенатції)
 залишити власні нотатки на дошці про місто України, яке прагнете
відвідати! Сторінка Україна! бажаю відвідати.
 на сторінці Колаж найактивніші учні продемонстрували розуміння віршу
про Україну, оформивши колаж.
 по завершенню Декади залишити власні коментарі в таблиці "Декада.
Декілька слів" на сторінці Враження. Пропонувалось описати декількома
словами (реченнями) про захід: цікавинки, новинки, труднощі ...
Символи України на слайдах презентації. Найактивніше учні приймали
участь при оформленні колективної презентації «Символи України».
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Україна в віршах. Учні продемонстрували своє бачення рядків вірша,
оформивши колаж

Україна! Бажаю відвідати. Он-лайн дошка дозволяє залишити короткі
нотатки, коментарі чи враження про певну подію. Учні прокоментували міста
України, які бажають відвідати та чому.
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По завершенню роботи учні залишили свої враження:

Найактивніше прийняли участь учні
- 10-го класу: Врублевська А., Вдовкіна О., Осипова А., Гуразда В.,
Квашневський Є., Кузьменко Е., Романенко О., Тихоненко Д.,
Слободяник В.
- 11-го класу: Компанець А., Риженко Н., Лепетухаа А., Ахметова Д.,
Левков В., Соколовський Я., Квашневський В., Зіброва В.

