
Вчитель мистецтва

Яворська Ірина Василівна

1. "Екологічна безпека та сталий розвиток»

На уроці музики увагу учнів  я спрямовую  на аналізування-інтерпретації творів
мистецтва ,а також на самоцінність природи, гармонію і красу світу,
необхідності економного споживання природних ресурсів.

Зараз я працюю над  музично-екологічним проектом «Тумани у серцях» спільно
з вчителем біології  Васюрко Оксаною Адамівною , мт пробуємо достукатися до
учнів та людей ,що є найбільшою загрозою для нашої планети?

У вокальній частині учениця оспівує , про катастрофічні наслідки сучасних
проблем довкілля, які потребують негайного вирішення. Забруднення повітря і
води,  деградація природних ресурсів, вирубка лісів – все це  ілюстровано у
відеофрагментах як результат людської діяльності.

Я  вважаю що найбільшою загрозою для нашої планети-це віра в те ,що її
врятує хтось інший. Тому ми хочемо донести , як до школярів так до людей,
вирішення цих проблем : яким чином? «Прості кроки, які може зробити кожна
людина, щоб зробити свій маленький вклад у довкілля»

Я думаю ,що це  ідеальна модель, яка допоможе у виборі найбільш оптимальних
стратегій взаємодії людини і природи.

Невдовзі чекайте прем’єру «Тумант у серцях»

"Громадянська відповідальність"

На уроках музики та в більшості на гурткових заняттях я навчаю учнів
цінувати прекрасне, виховую  повагу до своєї культури і традицій, патріотизму,
поваги до української мови та пісні .

Також припиваю кращі якості національного характеру (свобода, гідність,
честь,  совість, любов, доброта, вірність, хоробрість, героїзм, почуття гумору
тощо. Це сприяє вихованню поваги до своєї культури і традицій Батьківщини.

Зі своїх прикладів можу навести виступи  «героїко- патріотичних композицій»
пісні патріотичного характеру, які учні виконують на фестивалі «Сурми
Звитяги» та інших виховних заходах.

"Здоров'я і безпека"



Музичне середовище формує емоційний стан людини, впливає на її
самопочуття та рівень працездатності. На уроках музичного мистецтва власне
імпровізація музичних творів,  допомагає зняти стрес, вивільнитися від
тривоги, позбутися депресії. Тому я навчаю  учнів користуватися у своєму житті
прийомами арттерапії - музикотерапії (вокалотерапії, ритмотерапії,
логоритміки, фолькл-терапії, тощо, які сприятимуть зниженню кількості
захворювань та поведінкових ризиків, які становлять небезпеку для їх здоров’я.

"Підприємливість та фінансова грамотність"

Підґрунтям для формування підприємливості й ініціативності на уроках
«Мистецтво» є мотивація школярів до підприємницької діяльності, умінь
працювати в команді (групі)розвиток лідерських інціатив, зокрема через участь
у культурно-мистецьких проектах, у рольових іграх (наприклад, «Школа має
таланти»,»Танцюють всі»,  «Музичний батл Валентинок» тощо). Під час таких
форм роботи створюються педагогічні умови реалізації різних творчих ідей.

З мого досвіду , найважливіша колективна робота (зокрема, проектна)
Наприклад: Я пропоную учням організувати концерт, мюзикл.

1.Скласти план.2.розучити репертуар 3.щоб прийшли глядачі потрібна реклама,
афіша 4.розрахувати скільки буде глядачів,скільки учасників 5.хто відповідає за
фонограми 6.хто відповідає за декорації ітд …

Ці прорахунки розвивають  у школярів підприємницьку та фінансову
грамотність.

Також ,хочу виділити, два передноворічні  відеопроекти , де учні працювали у
групах як вокально-хореографічних так інструментальних, учні  проявляли свої
творчі ідеї , усвідомили  і реально вміли  визначити свої сильні та слабкі
сторони.

Отже, така командна робота забезпечить плекання проактивної особистості, яка
вміє ризикувати, планувати й досягати поставлених цілей, а також виявляти
ініціативу до участі у мистецьких заходах і творенні нових мистецьких
продуктів.


