Тематика педрад на 2017/2018 навчальний рік
Мета: 1. Визначення та планування роботи педагогічних працівників з методичної теми «Розвиток життєвих
компетентностей учнів»
2. Відпрацьовувати педагогічну систему, враховуючи освітні проблеми, які забезпечують роботу з обдарованими учнями
та учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги.
3. Впроваджувати в навчально-виховний процес інформаційні технології, аудіо – відеотеки, кращі освітянські доробки
районна, міста, області.
4. Використовувати атестацію та інші форми і заходи навчально-виховного процесу для зростання професійної
майстерності й результативності роботи вчителів.

Термін реалізації: 2017/2018 навчальний рік
Узагальнюючий, підсумковий (5 рік)
Підсумки роботи школи над науково-методичною проблемою:
1. Узагальнити та проаналізувати роботу школи над науково-методичною проблемою, виробити практичні рекомендації.
2. Провести творчі звіти шкільних МО про наслідки роботи над проблемною темою.
3. Провести творчі майстерні кращих вчителів школи за результатами роботи над проблемою.
4. Оформити результати дослідження у вигляді методичних порад.
5. Оновити банк перспективного педагогічного досвіду.
6. Підготувати та провести ярмарку педагогічних ідей «Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів».
7. Провести педради-панорами методичних знахідок:
Методична: «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо
розвитку життєвої компетентності учня».
Виховна: «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах».
8. Провести підсумкові методичні конференції та педагогічні виставки за підсумками роботи над проблемною темою
школи.
9. Визначити форми стимулювання і популяризації кращого досвіду.
10. Діагностувати рівень вихованості та розвитку учнів.
11. Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань
організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.
12. Забезпечити роботу науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів.
13. Поширити передовий педагогічний досвід працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні
Інтернет-портали, збірники та буклети.
14. Забезпечити змістовне наповнення веб-сайту школи.

Місяць
Листопад
І тиждень

Тематика педрад

« Формування життєвих компетентностей
методами інтерактивного навчання»
(заст. директора з НВР Цопа Д.К., керівники МО)

Січень
IV тиждень

« Життєва компетентність – це здатність людини
розв’язувати життєві проблеми»
(заст. директора з НВР Скиртач-Кукіна О.Є., вчителі що атестуються)

Березнь
ІІІ тиждень

Реалізація завдань національно-патріотичного
виховання через міні-проект за участю батьків
«Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та
діяннях українців»
(заст. директора з НВР Іщенко Л.К., класні керівники)

Квітень
ІІІ тиждень

«Розвиток життєвих компетентностей учнів»
(заст. директора з НВР Цопа Д.К., керівники МО)

