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План проведення
тижня інформатики

з 6 лютого по 10 лютого 2017р.
 «Хто володіє інформацією, той володіє світом»

У. Черчілль
День Захід Відповідальний
06. 02. Оформлення змінної стінки « Тиждень інформатики »

Екскурсія учнів перших класів в кабінет інформатики
Гричина А. М.,

Класоводи, Ігнатова Т. В.

07.02 Лінійка «День безпечного інтернету». Актовий зал 5 – 7 класи
Вікторина для знавців інформатики (8-В клас)

Гричина А. М.,
Ігнатова Т.В.,

08.02 Виставка малюнків « Я та комп’ютер » 2 - 4 класи
Кросворди, анаграми та цікавинки з інформатики

Ігнатова Т.В.

09.02 Інтелектуальна гра « Брейн – ринг » 8-А клас.
Турнір знавців інформатики 9-Б та 9-В класи

Ігнатова Т.В

10.02
На уроках інформатики  « Подорож до Комп’ютерленду ».

2-В, 3-В, 3-А класи

Герасимчук Т. М. , Коваль Л. А. ,
Гричина А. М., Нарчинська Н. В.



Звіт про проведення тижня інформатики.

              З 6 лютого по 10 лютого в рамках школи пройшов тиждень інформатики.

               Мета заходу: створити  умови для підвищення мотивації до вивчення шкільного предмета інформатика, сприяти 

формуванню інформаційної культури, логічного мислення, колективної творчої активності; розвивати  пам'ять, уважність, 

швидкості реакції в неординарних ситуаціях пошуку варіантів відповіді.

               Заходи, що проходили  під час предметного тижня були різноманітними: екскурсії до комп’ютерного музею кабінету 

інформатики; випуск стіннівок; позакласні заходи на різні теми та вікові особливості. Включення предметного тижня 

інформатики в структуру сучасного навчального процесу дозволяє вирішити багато педагогічних завдань, що стоять перед 

сучасною школою: поєднувати інноваційний зміст освіти, зокрема, оволодіння засобами і процедурами дослідницької 

діяльності; організовувати роботу учнів у команді; використовувати засоби ІКТ, які стимулюють впровадження нових методів 

і організаційних форм навчальної роботи, готують учнів до життя в умовах розвитку інформаційного суспільства.

                Для себе діти здобули неоціненний досвід пошуку інформації, її опрацювання, розкрили навички ведення 

дослідницької діяльності.

                 В понеділок  учні 1-х класів мали змогу відвідати  музей кабінету інформатики.(фото ). 

               



              У вівторок  8-В клас  прийняв участь у «Вікторині для знавців інформатики ». Переможці були нагороджені 

грамотами та призами.



У середу відбулася виставка стіннівок

         У четвер відбувся позакласний захід «Брейн-ринг » та «Турнір для знавців інформатики ». Команди були
нагороджені призами.

       

 Під  час  уроків  на  проведенні  тижня  інформатики  в  початкових  класах  відбулася  «Подорож  до
Комп’ютерленду ». Діти мали багато позитивних емоцій від проведеного заходу.
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