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Виховання лідера та навчання учнів/вихованців роботи у команді.
Сучасне суспільство вимагає від особистості інтелекту, професіоналізму,
аналітичних здібностей, готовності вирішити проблему. Бадзо Марія Іванівна
ставить завдання: на основі злагодженості, взаємодовіри, взаємодопомоги
ставити цілі, мотивувати учнів, навчити давати собі раду у будь-якій життєвій
ситуації, а професійна компетентність вчителя, розуміння завдань призведуть
до бажаного результату – стати кращими, лідерами. Яскравим прикладом
реалізації цих завдань є випускник класного керівника Бадзо М. І. 2007р. Юрій
Яценко, який з гідністю витримав усі випробування і тортури російської
в’язниці, вийшов на волю завдяки допомозі своїх однокласників, моральній та
матеріальній (організовували громадськість на його підтримку, збирали кошти
на оплату послуг адвоката тощо). Зараз Ю.Яценко - активний громадський діяч,
офіційний представник міністра закордонних справ України у питаннях
визволення полонених. Проте не забуває рідної гімназії, є частим гостем на
багатьох виховних заходах, ділиться з гімназистами своїм досвідом.
Використання сучасних методик, які сприяють збалансованості
набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та
особистісних якостей і вольової поведінки учнів/вихованців .
Бадзо М. І. володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями;
широким спектром стратегій навчання, активно їх використовує у своїй роботі.
Учитель уміє продукувати оригінальні інноваційні ідеї та застосовує
нестандартні форми проведення уроку.
уроки з математики та інформатики,

Наприклад, проводить інтегровані
де учні навчаються не тільки суто

математичних прийомів розв’язування задач, але і вмінню використовувати
комп’ютерні програми для більш зручного вирішення математичних проблем.
Учитель Бадзо М.І. розробила обгрунтовану система методичних прийомів
навчання за інтерактивними методиками, що базується на застосуванні методу
проектів. Надзвичайно цікавими в цьому плані є розробки циклу уроків з
геометрії

«Перетворення фігур. Рух» із використанням вчительського та

учнівських проектів; а також уроки, на яких застосовувалися результати
учнівських досліджень. Використання цих сучасних методик дає високі
результати.
Значна кількість учнів Бадзо М.І. закінчила гімназію із золотою медаллю,
випускники успішно склали ЗНО, а зараз є студентами вишів України та
Європи. Так випускники 2014р. Муравська Богдана і Бєловолов Артем, Крупач
Роман були включені до збірника кращих учнів м.Львова «Гордість та надія
Львівщини» (Богдана - стипендіат мера нашого міста за відмінне навчання,
багаторазовий переможець предметних олімпіад різних рівнів, конкурсів імені
П. Яцика та Т. Шевченка, Артем - відмінник навчання, призер предметних
олімпіад і різноманітних конкурсів, склав ЗНО з двох предметів на 200 балів
(українська та англійська мови), 197,5 балів - математика, 195 балів – фізика,
Роман – призер Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт МАНу.)
Організація роботи з дітьми у позаурочний та канікулярний час.
Метою позаурочної роботи Бадзо М.І. вважає поглиблення та розширення
знань учнів, формування всебічно розвиненої та гармонійної особистості. Як
класний керівник, постійно організовує туристичні, краєзнавчо-пізнавальні
екскурсії та поїздки, проводить класні (родинні) та загальногімназійні заходи
(«Свято Покрови», «Свято книги», «Вертеп», «День учителя», брейн-ринги і
КВК та ін.), що згуртовують,

всебічно розвивають дітей. Надзвичайно

корисним для розвитку широкого світогляду учнів Марія Іванівна вважає
участь в інтелектуальних змаганнях «ЩО? ДЕ? КОЛИ?», запалює вихованців
власним прикладом (є членом команди гімназії з цієї гри). Команди учнів класів
Бадзо М.І. були і є переможцями ігор «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» різних рівнів (від

гімназійного до міського). Бадзо Марія Іванівна брала участь у конкурсі
«Класний керівник року» (2012 р.) і здобула II місце у міському турі.
Генерація нових освітянських ідей, самореалізація.
Бадзо М.І. постійно удосконалює свої професійні якості, збагачує і
оновлює знання та вміння. Вона є слухачем практичних семінарів «Школа
професійного розвитку педагогів», «Особливості підготовки та проведення
уроків з використанням комп’ютерних та мультимедійних технологій».
Відвідуючи практичні семінари, беручи участь у роботі різноманітних тренінгів
та конференцій («Сучасні методи викладання математики та інформатики у
середній школі» , «Сучасні тенденції в освітньому просторі в контексті
забезпечення позитивної взаємодії»,

учитель бере на озброєння

сучасні

методики, які забезпечують високий рівень навченості учнів.
З 2004 року Бадзо М.І. - керівник кафедри вчителів предметів
природничого циклу гімназії, координатор Міжнародного математичного
конкурсу “Кенгуру ”.
Педагог ділиться своїм досвідом та черпає корисне від колег. Марія
Іванівна дає відкриті уроки для вчителів та гостей гімназії, проводить семінари
для вчителів шкіл Львова («Впровадження нових форм і методів навчання»,
«Компетентнісний підхід у викладанні математики»), бере участь у роботі
творчих груп вчителів математики при НМЦО міста Львова ( 2012 та 2016 рр.)
презентує свої методичні доробки на «Вернісажі педагогічних ідей» (2009 та
2011 рр.). Протягом багатьох років Бадзо М.І. є членом журі міського конкурсу
учнівських науково-дослідницьких робіт з математики та інформатики, членом
журі II етапу предметної олімпіади, членом журі конкурсу “Вчитель року ” у
номінації “математика”(2015р.),

екзаменатором ЗНО 2008, 2009 рр., керує

практикою студентів механіко-математичного факультету ЛНУ імені Івана
Франка.
Залучення дітей та батьків до реалізації проектів.
Як учитель-предметник, Бадзо М.І. постійно залучає учнів до роботи над
науково-дослідницькими проектами, що дозволяють їм побачити інтеграцію
різних шкільних предметів, їх застосування у реальному житті, допомагають

розвивати їх ключові предметні та життєві компетенції. Учнівські проекти:
«Мандрівка

у

«Взаємозв’язок

світ

правильних

математики

та

многокутників

філософії»,

та

«Золотий

многогранників»,
поділ»,

«Перше

знайомство з теорією ймовірності»; публікації: «Чи симетричне означає
гарне?», «Два скарби геометрії»; веб-сайт «Симетрія і асиметрія у будинках
Львова». Учні Бадзо М.І. неодноразово ставали призерами районного конкурсу
учнівських проектів «Intel – навчання для майбутнього» (2009, 2010, 2011 рр.),
Міського конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з математики та
інформатики (2009-2013рр.), ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
математики ( Сокіл Н. (2011, 2012 рр.), Коновальчук А. (2015р.)
Як класний керівник, Бадзо М.І. вважає, що відповідальність за навчання
та виховання дітей однаково лежить як на учителях, так і на батьках. Взаємна
співпраця між учителем та батьками (бесіди, консультації), батьківські збори,
залучення батьків до підготовки виховних заходів, поїздок позитивно впливає
на виховний процес. Спільною роботою батьків, учнів та вчителів є
організований Бадзо М.І. літній відпочинок та дозвілля учнів (спортивнооздоровчий табір «Лісотехнік» в с.Рибаківка Миколаївської області, червень
2016р.)
Співпраця з представниками психологічних та соціальних служб з
метою якісної організації навчально-виховного процесу.
Співпраця з психологом

теж дає позитивні результати у розв’язанні

певних проблем. Марія Іванівна постійно

відвідує практичні семінари, що

проводить психолог гімназії, прислуховується до думки шкільного психолога,
радиться з ним щодо навчання та адаптації учнів у 5 класі, особливостей
поведінки підлітків у перехідному віці, вміння опановувати себе у стресових
ситуаціях, (зокрема при підготовці до складання ЗНО), проводить спільну
профорієнтаційну роботу.
Активна участь у волонтерській та громадській роботі.
Сучасна ситуація в Україні вимагає того, щоб кожна людина була
корисною для суспільства. Волонтерство втілює в себе прагнення миру,
свободи та справедливості. Учні Марії Іванівни писали листи бійцям АТО,

випускали стіннівки, виступали перед поранененими бійцями у госпіталях.
Разом з іншими вчителями гімназії Марія Іванівна брала участь у виготовленні
вареників для бійців АТО, зборі одягу та книжок для дітей з міста Краматорськ.
Бадзо Марія Іванівна бере активну участь у громадській роботі гімназії та
за її межами. Була однією із ініціаторів та організаторів проведення міської
учнівської науково-дослідницької конференції «Наука і релігія: точки дотику»
(2012р.), членом оргкомітету I-го туру (грудень 2015р.) та членом журі II-го
(травень 2016р.) і III-го туру (липень 2016р.) учнівської науково-дослідної
конференції «Андрей Шептицький - будівничий держави, Князь церкви, лідер
нації».
За свою роботу вчитель Бадзо М.І. нагороджена Грамотами та подяками
Відділу освіти Франківського району, Управління освіти Департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради та облдержадміністрації,
Подякою від міського голови.
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