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Сучасна навчальна програма вимагає від учнів уміння працювати з
інформацією, потік якої постійно зростає. Тому проблема збереження і
розвитку навчальної мотивації школярів завжди була і буде актуальною.
Головне завдання сучасного вчителя вбачаю у пробудженні та розвитку
інтересу до оволодіння знаннями.
Я, як вчитель музичного мистецтва, намагаюсь підтримувати інтерес учнів до
музики та залучаю їх до творчої діяльності.
На своїх уроках:
• використовую інтерактивну навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється
від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає можливість знайти нове
для себе;
• звертаю особливу увагу на важливість формування навичок роботи з ІКТ;
• підкреслюю, що важливо вміти знайти необхідну інформацію, опрацювати її
та застосувати для вирішення певних завдань та проблем.
Під час підготовки до уроків сама постійно користуюся комп’ютером
та привчаю учнів працювати з ним. Застосування мультимедійних засобів дає
можливість комбінувати на одному уроці значну кількість цікавих завдань,
залучаючи до роботи більшу кількість учнів. Тому для активізації пізнавальної
діяльності використовую ресурси мережі Інтернет. Отримання й обробка
через Інтернет різноманітної музичної інформації допомагає мені розвивати
пізнавальний інтерес до музики, а також долучати учнів
до вивчення світового та вітчизняного музичного мистецтва.
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Мережу

Інтернет застосовую в шкільному музичному навчанні для
отримання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів
(тексти дитячих музичних і музично-драматичних творів, матеріали про
композиторів і діячів мистецтва). Матеріали для створення авторської
історичної казки «Козак Мамай, або Співуча Золота Колиска» брала з
літератури в обласній бібліотеці та з Інтернет-ресурсів. З цих же джерел
я підготувала кілька дитячих казок, з якими виступаємо в дитсадках і
початкових школах району.

Доступними

для кожного є мої презентації,
розробки уроків і виховних заходів, матеріали з досвіду роботи,
розміщені на сайті «Інтернет-портфоліо методиста».

Використання Інтернету значно посилює
індивідуалізацію навчання. Так під час
підготовки до засідання районного клубу
любителів класичної музики та літератури
з теми
«І кохання, і музика, і література…»
мої учні, учасники музично-драматичного
гуртка, активно працювали
з інтернет-ресурсами,
підбирали матеріал для виступу.

Широкі

можливості для творчості учнів шляхом
інтеграції різних видів мистецтва надає нова програма
з музичного мистецтва, яка вирішує проблему
успішного
формування
в
учнів
комплексу
компетентностей у процесі опанування художніх
цінностей та способів художньої діяльності шляхом
здобуття власного естетичного досвіду.

У

процесі вивчення програмового матеріалу мотивую до навчальної
діяльності, створюю проблемні ситуації, ознайомлюю учнів із різними
стандартними та нестандартними ситуаціями. Наприклад, на уроці у 6 класі
«Світлий геній України» (по творчості М.Леонтовича), актуалізуючи опорний
досвід, запитую, що об’єднувати фільми «Гарі Потер», «Сам удома» та
мультфільм «Південний парк»? (Якщо діти не можуть відразу дати правильну
відповідь, вмикаю запис пісні «Щедрик»). Розповідаю про значущість пісні
«Щедрик» для світового мистецтва і лише після цього повідомляє тему і
завдання уроку.

Діти самі залюбки складають тексти

з помилками, обмінюються ними і вправляються в уважності,
створюють кліпи до пісень тощо. Такі завдання сприяють формуванню в учнів компетентності в
життєвих ситуаціях через розв’язування ситуативних задач, формують особистісне ставлення до
проблеми, що вирішується, вчать орієнтуватися в навчальному матеріалі та переносити ці знання на
інші сфери життя.

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МИСТЕЦЬКИХ СМАКІВ

У 7-му класі при вивченні теми «Образи війни»,
перед прослуховуванням Симфонії №7 Д.Шостаковича,
з’ясовуємо: «Яким було життя людей в блокадному місті?
Яким чином музика допомогла тим, хто тримав зброю? Що
спільного в цій історичній ситуації з новітньою історією
України, із сучасністю, зокрема з обороною Донецького
аеропорту? Запитую учнів, як вони сьогодні допомагають
тим, хто тримає зброю?»
Діти пригадують свої листи і малюнки солдатам, підтримку
коштами, які вони зібрали за Різдвяні колядування, а також
пісні про вже сьогоднішню війну, які вони виконують на
шкільних зустрічах із героями, на волонтерських співанках.
Пісні про війну і перемогу діти шукають самі, самостійно
монтують ролики-звернення до дітей Східної України, до
вояків, до влади. Саме війна на Сході України, події
«Революції Гідності»
є важливими чинниками у формуванні
патріотичних мистецьких смаків дітей.

Професійну діяльність з

виховання інформаційно компетентного учня реалізую в
позаурочній та гуртковій роботі. У музично-драматичному гуртку та гуртку «Хороспів»,
які працюють за моїми авторськими програмами, культивую творчі можливості
вихованців. Прагну розгортати самостійне перенесення знань, умінь, способів дій,
одержаних на уроці, в ситуацію діяльності у дитячій виставі, відійти від масової
синтетичної музики та наблизити дітей до живої. Учні мають можливість відчути себе
звукорежисерами, музичними редакторами, художниками-модельєрами, ведучими
акторами театру, учасниками хору і солістами. Така робота готує дітей до свідомого
вибору професійної діяльності в майбутньому, формує ключові компетентності. Саме діти
були ініціаторами виготовлення декорацій до опери «Коза-Дереза» Миколи Лисенка. Юні
модельєри створювали ескізи костюмів до інших вистав, йдучи в ногу з новітніми
тенденціями моди, вносячи творчі елементи в свої костюми.
Використовую час канікул для навчальних екскурсій-пошуків: «Веснянки у нашому
селі», «Колядки і щедрівки Дубенщини», «Літо в дитячих піснях» і ін. Зібраний учнями
матеріал допомагаю систематизувати і використовую на уроках.

Забезпечення інформаційної діяльності
вчителя і учнів мультимедійним
проектором, інтерактивною дошкою,
веб-камерою, індивідуальними
планшетами, комп’ютерною мережею
і швидкісним Інтернетом сприяє розвитку
музичного інтересу школярів.
І, як результат – формується інформаційна
компетентність учнів,
адже ця робота пов’язана з культурою
мислення, аналітичною рефлексією,
вчить самостійно приймати рішення.

Формування
інформаційної
компетентності учнів
на уроках музичного
мистецтва шляхом
використання ІКТ є
необхідною умовою
подальшої
максимальної
реалізації особистості
в сучасному житті.

