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План роботи
школи молодого викладача
Мета: створення умов для професійного становлення молодих педагогів
шляхом удосконалення уроку як основної форми організації процесу навчання і
засобу розвитку творчої особистості викладача й учня
Вересень
Тема: «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу»
1. Педагогічні роздуми: «Основні вимоги до поурочного планування»
2. Круглий стіл. Ознайомлення молодих викладачів із системою навчальновиховної роботи в ліцеї та документацією:
 традиції ліцею;
 план роботи ліцею;
 навчальні програми
 рекомендації щодо викладання предметів;
 положення про кабінет
3. Консультації: «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів».
4. Анкетування молодих спеціалістів з питання: «Якої допомоги ви
потребуєте?»
5. Практична робота:
 опанування навичок ведення навчальної документації;
 складання конспекту уроку (певного типу).
Рекомендації самоосвіти:
1. Опрацювання методичної літератури В.Онищук «Типи і структури уроків»
2. Опрацювати пояснювальні записки до програм.
3. Опрацювання питань самоаналізу уроку, вимого до сучасного уроку тощо.
4. Відвідування уроків викладачів-наставників.
5. Підготовка реферату на тему: «Способи активізації пізнавальної діяльності
учнів»

Листопад
Тема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів»
1. Методичний діалог: «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності
учнів»
2. Відвідування та аналіз уроків.
3. Поради психолога щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.

4. Практична робота: «Критерії оцінювання навчальних досягнень, умінь та
навичок учнів».
Рекомендації для самоосвіти:
1. Опрацювання педагогами-початківцями літератури з питань
диференційованого навчання та індивідуального підходу до навчання.
2. Взаємовідвідування уроків: наставник-молодий спеціаліст.
3. Опанування молодими викладачами методів організації уроків
теоретичного обліку знань.
4. Ознайомлення молодих педагогів з вимогами до ведення учнівських
зошитів.

Грудень
Тема: «Реалізація та диференційованого та індивідуального підходів до
навчання».
1. Круглий стіл: «Переваги та проблеми застосування диференційованого
підходу до навчання»
2. Ознайомлення з досвідом колег: відвідування уроків та гурткових занять.
3. Тренінг: «Методика організації індивідуальної роботи».
4. Практична робота: «Методика організації уроків. Тематичного обліку знань
та їхніх типів».
Рекомендації для самоосвіти:
1. Розгляд питання «Організація традиційних типів уроків, їхня
технологія».
2. Опрацювання молодими педагогами положення про класного
керівника.
3. Вивчення посадових обов’язків класного керівника.
4. Ознайомлення з Національною програмою «Освіта», програмою «Діти
України», Концепцією національного виховання тощо.

Лютий
Тема: «Педагогіка співпраці»
1. Педагогічний тренінг «Організація традиційних типів уроків, їхня
технологія».
2. Використання навчального кабінету в процесі підготовки та організації
уроку, позаурочного заходу.
3. Учнівське самоврядування та його роль між викладачами та учнями.
4. Самоаналіз, аналіз відвіданих уроків та позаурочних заходів.
5. Розгляд питання «Організація роботи класного колективу».
6. Практична робота: «Ознайомлення з документами МОН України, що
стосуються роботи класного керівника».

Рекомендації для самоосвіти:
1. Опрацювання методичної літератури.
2. Ознайомлення з картотекою перспективного педагогічного досвіду.
3. Підготовка до дискусії на тему: «інноваційні технології: пошуки,
проблеми».

Березень
Тема: «Впровадження в практику інноваційних технологій».
Форма заходу: круглий стіл, дискусія-зустріч.
1. Дискусія-зустріч із педагогами-майстрами на тему : «Інноваційні технології:
пошуки, проблеми».
2. Відвідування уроків у досвідчених викладачів з метою ознайомлення з
педагогічними технологіями, які вони застосовують.
3. Круглий стіл: «Нестандартні форми уроків»
4. Практична робота «Аналіз нової педагогічної преси»
Рекомендації для самоосвіти:
1. Підготовка до обміну досвідом «Мої перші педагогічні знахідки»
2. Виготовлення зразків роздаткового матеріалу.
3. Оформлення виставки, випуск методичного бюлетеня.

Травень
Тема: «Наш бренд – молодість і талант»
Форма заходу: творчий звіт, панорама педагогічних знахідок, прес-конференція.
1. Показові уроку, позаурочні заходи та їх аналіз.
2. Творчий звіт молодих педагогів «Крок до майстерності»
3. Виставка дидактичних матеріалів «Крок до майстерності»
4. Виставка методичних матеріалів «Зернини досвіду».
5. Практична робота: «Прес-конференція викладачів-наставників та
викладачів-початківців (обмін досвідом)».

