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 Проблемне питання з географії: 
 

«Формування пізнавального інтересу до 
географії шляхом використання ІКТ» 

 
Вважаю, що у сучасному інформаційному просторі 

дана технологія є актуальною. Ідея досвіду  допомагає мені 
підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу. 
       Я завжди задаю собі питання: «Як  зробити урок цікавим 
і захоплюючим, як перетворити його на годину естетичної 
насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в 
таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів 
до знань?». 

І, можливо, на деякі питання я можу дати відповіді. Я 
прийшла до висновку : впровадження  в практику роботи 
ІКТ, дає мені змогу зацікавити учнів  самостійним пошуком 
різних джерел інформації , розвивати їх творчі здібності, 
критичне мислення,   вміння аргументовано, розлого й 
образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. 
         Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час 
особистість спроможна засвоїти та переробити великий 
обсяг інформації. Саме тому, на мою думку, наочне подання 
інформації має велике значення під час усіх етапів уроку. 

Реалізацію ідеї здійснюю за такими  
основними напрямками : 

-  Залучення учнів до самостійного пошуку істини від образу,   
   ідеї до осмислення змісту. Включення мисленнєві операції  
   аналізу, синтезу з виходом на самостійні узагальнення  й  
   висновки. 
-  Розвиток  критичного мислення; 

-  Розвиток  творчих здібностей; 
-  Розвиток особистості учня та його адаптація у    
    світовому інформаційному   просторі; 
-  формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечен-  
   ня   їх   інформаційних   потреб; 
-  інтенсифікація  навчання і виховання за рахунок  
   використання  ІКТ; 
-  удосконалення   науково – методичного забезпечення   
   навчально – виховного  процесу; 
-  оптимізація  освіти   на  основі   використання  
    інформаційно – комунікаційних   технологій 
         Використання ІКТ дає мені  можливість формувати 
мислення учня та розвивати учня – читача. 
         Вчитель вчиться все життя, тому маю педагогічне 
кредо : «Допомогти у навчанні, заохотити до пізнання, 
розвивати  спостережливість,виховувати бережливість». 

Можливості використання ІКТ на уроках географії: 
 Набрати текст конспекту уроку; 
 Підготувати дидактичні матеріали, плани; 
 Систематизувати наочні посібники; 
 Створити картотеку; 
 Опанувати програму Microsoft PowerPoint; 
 Використовувати інформацію з мережі Інтернет; 
 Створити власний урок-презентацію; 
 Організувати тестування в комп’ютерному класі. 

Основні форми роботи з ІКТ на уроках географії: 
1. Для організації самостійної роботи. 
2. Безпосереднє застосування в навчальному процесі. 
3. Для забезпечення пізнавального дозвілля. 

Велике значення для мене має навчання на курсах, 
відвідування уроків у своїх колег.  


