ПЛАН
підготовки до проведення засідання педагогічної ради на тему
«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь під час навчально-виховного процесу»
№
1
2

3
4
5
6
7
8

Заходи
по
підготовці
до
педагогічної ради
Провести
педагогічну
раду
в
шкільному методичному кабінеті.
Створити творчу групу вчителів по
підготовці до педагогічної ради в
такому складі:
Карявка
С.С.
–
вчитель
інформатики;
Ніколенко Н.І. – практичний
психолог;
Тороп
Л.П.
–
вчитель
інформатики;
Удовиченко О.Л. - вчитель поч.
класів;
Коваль Р.М. – вчитель біології,
хімії;
Антипець
Т.В.
–
вчитель
англійської мови;
Крайнєва Н.В. – вчитель укр.
мови та л-ри;
Зенченко
Т.П.
–
вчитель
початкових класів.
Провести методичну нараду з
членами творчої групи
Розподілити обов’язки між членами
творчої групи
Розробити план проведення педради

Термін
виконання

10.12.2015 р.
До
20.11.2015р.

26.11.2015 р.
26.11.2015 р.

До
25.11.2015 р.
Підготувати доповідь та презентацію До
по темі педради
07.12.2015 р.
Підібрати літературу з проблеми До 27.12.2015
педагогічної ради.
Оформити виставку літератури в
До
методичному кабінеті по темі
03.12.2015 р.
«Створення науково-методичних
засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь під час
навчально-виховного процесу»

Відповідальні
Олійник Т.М.
Тарасова І.А.
Олійник Т.М.
Тарасова І.А.

Олійник Т.М.
Тарасова І.А.
Члени групи
Олійник Т.М.
Тарасова І.А.
Олійник Т.М.
БондаренкоТ.М.
Стефанюк С.М.
БондаренкоТ.М.
Стефанюк С.М.

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18

Спланувати проведення відкритих
уроків у рамках декади педагогічної
майстерності
вчителів,
які
атестуються
Провести відкриті уроки в рамках
декади педагогічної майстерності
вчителів,
які
атестуються
з
16.11.2015 р. по 27.11.2015 р. з
проблеми
«Створення
науковометодичних засад формування у
дітей навчально-дослідницьких умінь
під
час
навчально-виховного
процесу».
Оформити та випустити методичний
бюлетень на тему “Організація
навчально-дослідницької роботи як
важливий
елемент
практичної
діяльності вчителя і учнів”
Створити експертну групу у складі:
Толмач Н.І. – вчитель укр. мови
та л-ри;
Шмагайло О.П. – вчитель поч.
класів;
Бурлаченко О.В. – вчитель
математики;
Ласкурик П.В. – вчитель фізики;
Москалець
Л.І. –
вчитель
англійської мови.
Підготувати пропозиції до постанови
педради. Розробити рекомендації,
пам’ятки
Розробити питання для анкетування
серед старшокласників закладу
Співбесіда з учнями, анкетування
Розробити
завдання-вправи
для
практичної частини педради
Створити відеофільм “Цікавинки з
уроку”
Підготувати
слайдо-фільм
“Навчально-дослідницька діяльність
учнів на уроках”

До
16.11.2015 р.

Олійник Т.М.

З 16.11.2015
по 27.11.2015

Вчителі,
які
атестуються у
поточному
навчальному
році

До
01.12.2015 р.

Зенченко Т.П.
Крайнєва Н.В.

До
20.11.2015 р.

Олійник Т.М.
Тарасова І.А.

До
08.12.2015 р.

Члени
експертної
групи
Тарасова І.А.

До
30.11.2015р
До
08.12.2015р
До
07.12.2015 р.
До
08.12.2015 р.
До
08.12.2015 р.

Тарасова І.А.
Олійник Т.М.
Карявка С.С.
Карявка С.С.
Олійник Т.М.

