У посібнику запропоновано досвід впровадження кейс-технології у навчання школярів початкової школи.
Докладно розглянуто теоретичні засади методу та запропоновано найрізноманітніший практичний
матеріал: інтегровані кейс-уроки та фрагменти уроків за кейс-технологією для школярів 1-4 класів.
Запропоновано QR коди з посиланнями на відеоматеріали до уроків.
Для вчителів початкової школи.

Посібник містить творчі завдання для уроків технологій і дизайну у 1 класі, що розроблені відповідно до
вимог чинного Державного стандарту початкової освіти й Типової освітньої програми для закладів загальної
середньої освіти, а саме технологічної освітньої галузі. За допомогою даного навчального посібника ви навчите
майбутніх ваших школярів робити справжні дива власними руками: перетворювати різнокольорові деталі
LEGO на яскраві моделі, пластилін – на смачні страви, сухе листя – на неповторні подарунки.

Сучасні діти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями, досить
сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони просто інші. А тому й навчати їх слід трохи по-іншому.
Пропонований довідник-порадник покликаний допомогти вчителеві зрозуміти найбільш поширені психологічні
особливості його вихованців та підібрати відповідні методи допомоги у засвоєнні матеріалу та взаєминах з
однокласниками.

Сучасні діти вже змалечку вміють користуватися телефоном, дивляться YouTube і створюють сторінки в
соціальних мережах. Вони вже мають вплив на батьків і на світ. Діти покоління «Альфа» будуть вирішувати
глобальні проблеми, створювати симбіоз зі штучним інтелектом, роботизувати життя.
Цей посібник – про особливості дітей покоління «Альфа», про те, як із ними порозумітися і як їх навчати.
В цьому посібнику ви знайдете практичні прийоми для роботи з дітьми і батьками.

Батьки приводять до школи найдорожчих для себе людей- своїх дітей. Щоб разом з учителями виховувати,
учити, розвивати маленьку Людину. Як зробити так, щоб батьки були поруч з учитилем? Не стояли осторонь,
не оцінювал «зверху вниз», не критикували «збоку», і навіть не перекладали всю відповідальність, а стали
надійними партнерами та вірними друзями. У книжці ви знайдете інструменти, які допоможуть зробити
роботу з батьками ефективною і сучасною, а атмосферу в класі – спокійною та комфортною для всіх:дітей,
учителів, батьків.

Ця книжка – для освітян про ремесло розповідання історій. У неї вкладено чимало знань. Ви дізнаєтеся про
те, що таке сторітелінг, як його можна застосовувати в освіті, про те, яких форм можна надавати історіям,
як знайти задум для історії, розвинути сюжет, перетворити його на повноцінну історію і вдосконалити те,що
вийшло. Ви знайдете практичні завдання, приклади освітнього сторітелінгу, корисні поради, з’ясуєте, як можна
дізнатися більше.

Сучасні освітяни перебувають у процесі постійного розвитку, адже змінюється світ, а разом із ним
змінюються учні і вихованці, тому й методичний інструментарій повинен постійно вдосконалюватися. У
таких умовах «чарівною паличкою» стає комп’ютерна презентація. Вона допоможе, коли потрібно навчити
когось, чи презентувати свої здобутки. Але щоб презентація була дієвим інструментом у руках свого автора,
необхідно дотримувати певних правил. Даний посібник наповнено теоретичним матеріалом, ілюстраціями,
інфографіками та порадами.

Кожен педагог має свої напрацювання, досвід, розробки, і всі ці знання можуть стати публікацією в
газеті, журналі чи на сайті. У цьому посібнику автор розкаже, як усі ці напрацювання оформити,
структурувати та перетворити на статтю. Поради, вправи, приклади – усе це на сторінках цього посібника.

Уміння працювати в команді роботодавці цінують набагато вище, ніж багато інших професійних
навичок. А стати ефективним і цінним «командним гравцем» зможе далеко не кожен. Тому що це вміння
передбачає цілий комплекс важливих компетенцій: уміння керувати та підпорядковуватись, змінювати ролі та
складність завдань, критично мислити та довіряти іншим, швидко реагувати та виявляти терпіння,
конструктивно критикувати та приймати зауваження, делегувати повноваження й брати відповідальність за
прийняті рішення. У цій книжці зібрано прості, дієві та ефективні вправи й ігри для згуртування колективу та
командної роботи.

Психологи стверджують, що в процесі навчання мотивація дитини відіграє більшу роль, ніж її інтелект у
2-3 рази. Уявляєте? Без правильної, тобто позитивної, внутрішньої та зовнішньої мотивації неможливо
зробити освіту дієвою та результативною. Саме від того, як ми мотивуємо дітей, залежить їхнє бажання в
дорослому житті досягти успіхів, дізнаватися нове та само розвиватися. Даний посібник пропонує прості та
дієві прийоми й методи роботи для формування позитивної мотивації до навчання.

Soft skills –це збірний термін, який посилається на безліч варіантів поведінки, що допомагають людям у
роботі, зокрема командній, а також успішній самореалізації. Такі навички важливі не тільки для роботи, а й для
життя взагалом. Посібник пропонує відповіді на всі питання про «м’які навички» та як їх застосовувати щодня.
Після теоретичної частини кожного розділу ви знайдете вправи для практичного відпрацювання тих чи тих
навичок і діагностичний інструментарій із тестами як для учнів, так і для педагогів.

Зміст посібника перегукується зі змістом гри. Сам посібник пропонує свіжим поглядом, ніби з іншої
планети, подивитися на земне життя. Часто текст посібника перетворюється на спробу просто відповісти на
ніби наївні, але насправді непрості, заплутані запитання про здоровий спосіб життя, відносини між людьми та
природою, про нашу культуру та історію.
Цей посібник перетворить навчання на фантастичну пригоду тривалістю в 152 сторінки.

Найприроднішим способом пізнавати світ для дитини є гра. У грі дитина досліджує й вивчає себе і своє
оточення. Для учня початкової школи гра – це основний інструмент пізнання світу. Найцікавіша гра в цьому
віці – інсценізація, спроба відіграти сюжети з життя та з мультфільмів, казок. І дане літературне читання
пропонує учням нові сюжети та нові завдання.
Головне завдання методики – навчити цікаво, легко, дати учневі те, чого він потребує - задоволення його
цікавості й бажання пізнати світ і показати, що навіть навчальне завдання може бути не тяжким
обов’язком, а веселою пригодою.

Нова Українська Школа (НУШ) - це школа, до якої приємно ходити
учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не
боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними
громадянами, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.
Новинки літератури про НУШ відділ комплектування бібліотеки
передав на кафедру педагогіки для більш зручного користування
викладачам та студентам.

