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Методика використання онлайн-дошки – Padlet 
для презентації результатів пошукової роботи 
на прикладі  історичного проєкту «Дешева рибка – погана юшка»

Неформальна бесіда формується на основі горизонтальних соціальних зв’язків між людьми з метою 
налагодження довіри між ними і допомагає взаємообміну ціннісних принципів для реалізац� завдань. Ця 
методика особливо актуальна в умовах конфлікту поколінь в переломні моменти розвитку суспільства. 

Етап 1. Технічні налаштування 
Увійдіть  на  http://www.padlet.com за допомогою існуючого акаунт у в Google+. 

Створіть дошку. Натисніть кнопку «Створити Padlet» і оберіть тип розміщення 
матеріалів (стіна, полотно, сітка, трансляція, бесіда, мапа, лінія часу, стовпці) . 
  Для нашого проєкту ми обрали тип розміщення  «стіна». Візуальний фон цегляної стіни 
для нас став символом закритого радянського суспільства, за фасад якого ми хотіли 
зазирнути.

Запросіть інших, щоб спільно працювати кільком користувачам над однією дошкою і 
визначте рівні доступу: читати, писати, редагувати і керувати.
Спочатку ми долучились до роботи самі, а пізніше запросили до співпраці усіх 
зацікавлених в громаді.

Етап 2. Оформлення дошки.

Назвіть дошку. Назва дошки має співпадати 
з назвою вашого проєкту
Створіть інтерактивні рубрики. Назва та 
зміст обговорюються усіма учасниками 
команди.
Ми зупинилися на створенні п’яти рубрик 
за видами використаних джерел: 
«Щоденник спогадів очевидців», 
«Аудіоспогади очевидців», «Історія на 
сторінках районної газети…», «Із архівів 
районного краєзнавчого  музею», «Із архівів 
Темрюцького краєзнавчого музею».

Етап. 3. Наповнення контентом.

Створіть пошукові групи згідно з назвами рубрик. Важливо врахувати бажання кожного 
учасника збирати джерела по певній рубриці.  Систематично проводьте координаційні 
зустрічі для колегіального обговорення зібраних матеріалів та розміщення їх на Падлет.
Повідомте мешканцям про існування дошки і можливості наповнення, запросіть охочих 
долучитись до проєкту, зафіксуйте їх координати, проінформуйте про форми 
отримання зворотного зв’язку. 
Радимо проводити тематичні (за назвами рубрик) зустрічі з односельцями, на яких  
можна почути додаткову інформацію, цікаві факти.
Наповнення контентом може бути постійним процесом. Дошка стане живим 
майданчиком спілкування мешканців заради збереження пам’яті і згуртування громади.

Етап 4. Взаємодія з контентом. 

Визначте можливі точки доступу  для ідентифікац� (через пошту чи гугл акаунт) 
бажаючих долучитися.  Можливо, це будуть школа, клуб, бібліотека вашої громади. 
Залучіть співробітників цих установ в якості амбасадорів вашого проєкту.  Презентуйте 
мешканцям  дошку та повідомте про можливості їх залучення (додавати інформаційні 
картки, ставити вподобайки чи залишати коменти).

Етап 5. Інтеграція методу.

Запропоновану нами методику вчителі істор� можуть використовувати піл час 
проектної діяльності на уроках,    як накопичувальний систематизуючий ресурс під час 
вивчення кожної теми.

Онлайн-дошка – Padlet http://www.padlet.com, дозволяє розміщувати на одній 
сторінці різноманітний контент: фотограф�, малюнки, аудіофайли, відеоролики, 
нотатки, покликання на інші сайти мережі Інтернет. Що є зручним ресурсом для 
системного представлення результатів проєктів.
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