Подорож у креативність
Семінар-практикум директорів обласних малих академій наук
12-15 червня 2018 року відбувся семінар-практикум керівників
обласних малих академій наук (м. Варшава, Республіка Польща). Тема
семінару «Інноваційні методи і технології навчання»: польська
педагогічна практика. Учасники семінару ознайомилися з презентацією
програми «Творче вирішення проблем» та Міжнародною освітньою
програмою «Destination Imagination» (Олімпіада креативності), які
представили п. Тереза Кошярек і п. Малгожата Ястшембська, зустрілися з
колегами – педагогами школи № 3 м. Отвоцька.
Програма «Творче вирішення проблем, яка впроваджується в школах
Польщі, спрямована на розвиток творчого мислення учнів, формування
комунікативних умінь і навичок роботи в команді. Методика добре
вписується у систему освітнього процесу Малої академії наук. Адже це
спосіб навчання, який відповідає сучасним проблемам суспільства: вміння
творчо мислити, приймати нестандартні рішення, уміння правильно
розпоряджатися своїм часом – саме це сьогодні забезпечує успіх молоді у
всіх сферах життя.
Міжнародна освітня програма «Destination Imagination» (Олімпіада
креативності) сприяє розвитку креативності сучасного покоління.
Щорічно ця олімпіада об`єднає десятки тисяч учасників з різних країн
світу, які змагаючись на регіональних етапах, приїжджають на
міжнародну олімпіаду в США. На семінарі проговорювалося питання
проведення Олімпіади креативності в Україні.
Окремої уваги заслуговує відвідування Центру науки Коперник у
Варшаві – одного з найбільших у Центральній і Східній Європі. У Центрі
науки діє 7 постійних тематичних виставок: «Людина і середовище»,
«Зона світла», «Світ в русі», «Театр роботів» та інші, серед яких є
лабораторії, де проводяться цікаві заняття для дітей. Для найменших
створено ігровий експериментальний простір «Бззз?». У галереї «Ре
генерація» в інтерактивній формі представлені найновіші досягнення
психології, соціології та інших наук про суспільство і людину.
Невід`ємною складовою комплексу є один з кращих в Європі 3D
планетарій.
Учасники семінару також мали змогу помандрувати вуличками
«Старого міста» з його кольоровими будиночками, величними костелами,
на чолі з найдревнішим – костелом Святого Яна, колоною Сигізмунда ІІІ
Вази…
Велика вдячність НЦ «Мала академія наук України» та Академії
творчого вчителя м. Варшави за незабутнє враження, позитивні емоції та
здобутий досвід.
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