Я, Ігнатьєва Ірина Геннадіївна, народилась 6
березня 1992 року в місті Кіровоград Україна.
У 2009 році поступила і в 2014 році закінчила
кіровоградський
державний
педагогічний
університет імені Володимира Винниченка по
спеціальності «Образотворче мистецтво» з
кваліфікацією
вчитель
образотворчого
мистецтва та естетики. Керівник гуртка
дизайну.
Особисті досягнення, нагороди:
2011р. нагорода від управління у справах сім'ї
та молоді за активну творчу позицію.
2012р. подяка за сумлінне виконання обов’язків
волонтера в організації роботи кінофестивалю
«Ранок»
2012р. подяка за участь у VIII Міжнародній акції «Ніч музеїв» та
проведення майстер – класу.
2012р. подяка за вагомий внесок у формування сучасної студентської
еліти Кіровоградщини.
2014р. диплом ІІ ступеня колекція «Етно» за перемогу в номінації «Фолк»
у конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Палітра моди»

Методична проблема
Розуміння мови мистецтва та опанування цієї мови
як системи елементарних мистецьких знань,
понять, термінів на уроках образотворчого
мистецтва за допомогою інтерактивних методів, як
засобів активізації дитячої творчості. Підвищення
національної свідомості та духовного розвитку
особистості на основі Української культури.

Бути національно свідомим вчителем
на мою думку це…
Коли в людині є народ ,
Тоді вона уже людина .
Л. Костенко
Власна унікальна духовно-ціннісна парадигма українського народу на шляху
свого розвитку зазнавала постійних утисків , нищення , паплюження , етнічні
традиції виховання довгий час були забуті , заборонені .
Важливим є формування національної свідомості, в першу чергу у вчителів.
Адже вчитель формує національну свідомість учнів у процесі навчання.

Національна
свідомість

Вчитель

Учень

Національна свідомість - це сукупність соціальних,
економічних,
політичних,
моральних,
етичних,
філософських, релігійних поглядів, норм поведінки,
звичаїв і традицій, ціннісних орієнтацій та ідеалів, в яких
виявляються особливості життєдіяльності націй та
етносів.
Складові національної свідомості
- сприйняття оточуючого світу та ставлення до нього;
- усвідомлення національно-етнічної належності;
- ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти;
- ставлення до представників інших націй і національностей;
- патріотичні почуття та патріотична самосвідомість;
-усвідомлення національно-державної спільності.

Патріотичну свідомість вчителя можна визначити як змістовний
пласт загальної свідомості особистості, що має свою специфіку,
спрямованість, пов’язану зі своєрідністю відбиття феномена
Батьківщини, його осмисленням, визначенням свого ставлення до
Батьківщини.

Рівні патріотичної свідомості вчителя:
• генетичний
• соціальний
• ціннісний

Однією з базових,глибинних і найбільш стійких характеристик
патріотизму є любов до Батьківщини, що виводиться із сутності
християнського начала.

Дякую за увагу

