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організація виробничої праці підлітків та молоді у формі
освітнього міні-технопарку має і велике значення, і вже доведену
користь.
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Шляхами

Моудульна безкласна ситема освіти
Розроблена у Фінляндії, вона уявляє собою освітню
технологію, яка ураховує як сучасну гуманістичну парадигму
(погляд на учня, як на особу) , так і досягнення сучасної
когнітивної психології (закономірність пізнавальної діяльності
людини) . Все це дає привід зацікавитися цією інновацією.

ПЕДАГОГІЧНИХ НОВАЦІЙ

Аксёнова , Е. А. Модульная бесклассная система обучения как
особенная образовательная технология в современной школе
Финляндии / Е. А. Аксёнова // Школьные технологии. - 2016.- №
2. - С. 24-32.
Кросфіт
Кросфіт - це система загальної фізичної підготовки, свого
роду функціональний тренінг, створений для найширшої
адаптаційної реакції організму. Можна сказати, що це
фізкультура в найкращому сенсі цього слова.
Шереметьєв, Ю. Гімнастичний кросфіт: розробка уроку з
предмета “Фізична культура” / Ю. Шереметьєв // Профтехосвіта.
- 2017. - № 1. - С. 51-54.
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Федорова, Н. Ф. Положеня “Про опорний загальноосвітній
навчальний заклад” : проект / Н. Ф. Федорова // Освіта та
розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 2. - С. 5-12.
Коучинг
Коучинг (від англ., “патрнерство”) - це “коктейль” , який
містить елементи різних педагогічних технологій
(наставництво, тренінг, консультування) , але водночас він є
окремим методом із власними правилами, техніками і
філософією.
STEM-освіта
Вже доведено, що у майбутньому перевага буде надаватись
професіям, пов'язаним
пов'язаним з біо, й нанотехнологіями. Потрібні
будуть висококваліфіковані фахівці. Цим потребам повністю
відповідає STEM-освіта
STEM-освіта : природничі науки - технології інженерія - математика.
Давидюк, Н. STEM - освіта : сучасні підходи та перспективи
впровадження / Н. Давидюк // Завуч. - 2016. - № 11. - С. 4-7.
Гірний, О. STEM-освіта:
STEM-освіта: термінологія та методологія / О. Гірний
// Біологія та хімія в рідній школі.- 2016.- № 2.-С.-33-37.
STEM : нова філософська складова освіти : за матеріалами
Всеукраїнського круглого столу "STEM-освіта в Україні: від
дошкільника до компетентного випускника" // Завуч. - 2016. - N
11. - С. 8-11 .
Як надати дітям STEM - освіту // Завуч. - 2016. - N 11. - С. 12-14.
Hubs schools (хаб-школи)
Питання опорних загальноосвітніх навчальних закладів
(hubs
schools) як нової форми організації навчання дуже
суперечливе. Тому рекомендуємо для ознайомлення декілька
матеріалів з цієї проблеми.
Божинський, В. Хаб-школи: нова форма надання освітніх послуг /
В. Божинський // Учитель початкової школи. - 2016. - № 3. - С. 6-8.
Василенко, Н. В. Особливості управління опорною школою:
кардинальні зміни в освіті / Н. В. Василенко // Управління школою.
- 2016 . - № 31-33. - С. 2-13.

Залізко, І. Коучинг як метод професійного й особистого розвитку
/ І. Залізко // Практика управління закладом освіти. - 2016 .- № 12.
- С. 13-17.
Радкевич, В. Коучинг як інновацйіна педагогічна технологія / В.
Радкевич, О. Бородієнко // Професійно-технічна освіта. - 2015. № 2. - С. 17-19.
Резніченко, В. Знайомтеся - коучинг! / В. Резніченко, О.
Збарацька // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2015. № 11. - С. 31-36.
Салютогенез
Салютогенезний підхід у професійній підготовці вчителя
розвиває і доповнює діалектико-матеріалістичний погляд на
процес розвитку особистості і реалізується через три основні
принципи: у тілесній, душевній сферах та резілієнтності.
Зоц, В. Учитель в умовах глобалізованого світу: салютогенезний
підхід у професійній підготовці вчителя / В. Зоц // Методист. 2016. - № 3. - С. 64-68.
Зоц, В. Професійна підготовка вчителя: салютогенезний підхід /
В. Зоц // Завуч. - 2016. - № 4. - С. 4-7.
Освітній міні-технопарк
Інноваційна, продуктивна ідея дитячо-дорослого угрупування,
яке бере свій початок з життя та діяльності А. С. Макаренка,
довів свою життєдіяльність та соціальне значення. Тому

