
 САМОАНАЛІЗ

  , Трубіциної Анастасії Леонідівни

 ,   2 молодого спеціаліста вчителя інформатики ЕЗОШ№

    щодо реалізації завдань методичної теми

-   Науково методична проблема

«       » Використання елементів дистанційної освіти на уроках інформатики

(2014-2017 .)рр

«  -    » Використання веб технологій на уроках інформатики

(2012-14 .)рр

, 2016 .Енергодар р



I.    Інформація про професійне зростання

         Успішно пройшла навчання в Школі педмайстерності в ЕНМЦ та
    9-   (    провела відкритий урок в Б класі відеозапис уроку за посиланням).

  Cisco IT Essentials,    Отримала сертифікат який підтверджує профільні
         2.знання з предмету та відкрила мережеву академію Циско в ЕЗОШ№

https://www.youtube.com/watch?v=4WZSV9h2N5I&feature=youtu.be&list=PLtQn-eQmWwgqxuvCYQe9hG_Y3W_Y0cU6F


II.   Опанування педагогічних методик

15  2016 .  січня р провела -майстер клас  для

  «  вчителів інформатики Створення

   віртуального навчального середовища на

  Moodle, ReadtheDocs, Sphinx, основі сервісів

start.me, Google+, Blogger, Youtube»

14  2015 .  грудня р відвідала -майстер клас

   . .вчителя фізики Кабакової О В

"  SMART-   ".Впровадження технологій в НВП

III. ,       Діяльність яка націлена на створення навчального онлайн

середовища

 Створила -веб сайт   ReadtheDocs  Sphinx  за технологіями та для

   (  « .  викладання теоретичного матеріалу тема Інформація Інформаційні

  », 9 ).процеси та системи клас

http://informenergodar.esy.es/
http://laskovaprostir.blogspot.com/2015/12/smart.html
https://ef35f7f686f97479fbb06b5a9c8b95894e6f15b7.googledrive.com/host/0BwnUBqREtLIDU3BYT0NKczQxeVk/index.html


     -  Створила нову стартову сторінку на веб сайті informatika.zp.ua  для

     . більш зручного пошуку та систематизації інформації

 -  «Створила Гугл групу События»      для надання швидкого доступу до

  .подій і новин

https://plus.google.com/u/0/collection/A1T4UB
http://informatika.zp.ua/


  «   »До акції Рік англійської мови   -  створила Гугл групу  English  Учим с

субтитрами,         де розміщую навчальні матеріали у вигляді субтитрів до

   :фільмів з одночасним перекладом

  Також за посиланням      буде викладений курс англійської граматики

(   )     продубльований російською мовою з інтерактивними вправами та

.      .    поясненнями Автором цього курсу є Дейв Уілліс Курс опублікований на

   англійській мові на сайті British Council,    ,   і є дуже вдалим тому я

    .перекладаю його на російську мову

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
https://onedrive.live.com/redir?resid=AB9C24F25C81CE49!250&authkey=!AAPP2vk6dGmclGM&ithint=onenote%2C
https://plus.google.com/u/0/collection/Uv2zgB
https://plus.google.com/u/0/collection/Uv2zgB


IV.     Педагогічний вплив на діяльність учнів

     2015-16    Аналіз навчальних досягнень учнів за навчальний рік можна

 передивитися тут. 
 2016 .   2     З р на базі ЕЗОШ№ працює Мережева академія Циско

(   . .),   9      інструктор Трубіцина А Л і учні класів долучилися до роботи академії

  «  ».на курсі Всеохоплюючий Інтернет

       :Три учні отримали сертифікати за успішне завершення курсу

 .Бойчун В  9-  Б клас

 .Гусак Д  9-  Б клас

 .Опалінська В  10-  Б клас

         Також традиційно учні приймали участь в міжнародному конкурсі з

 « »    (  .)   (  ., інформатики Бобер і показали відмінні Шевель А та добрі Авдєєв А

 .) .Мікулін Д результати

 10-   10-     «  ». Учні А та Б класів провели проект Альтернативний світ

  Подробиці на  сторінці проекту   .на порталі ЗапоВіки

Вебінар 9-Б класу з В. Подкоритовим "Всеохоплюючий Інтернет"

http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%22
http://storage9.static.itmages.com/i/16/0529/h_1464522013_4865360_ca9bdccdc6.png
http://storage6.static.itmages.com/i/16/0529/h_1464521973_1430571_a060d3f8d7.png
http://storage4.static.itmages.com/i/16/0529/h_1464521895_3582759_d70c3654ef.png
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jf4UgVG7vNXN-UMhHUYCyhLjwKdsneqabLjIFQfYDlo/edit?usp=sharing


V.    Плани на перспективу

1.         Створити відеобазу для практичних робіт з інформатики для

 informatika.zp.ua     ;ресурсу на основі використання вільного ПЗ

2.      Розробити навчальний курс за технологією Adapt Elearning;
3.         10-11 .Провести навчальний курс Циско Основи ІТ для учнів класів

4.  Вести блог  .вчителя інформатики

http://ubuntua.blogspot.com/
https://www.adaptlearning.org/

