ІV етап. Узагальнюючий. Підсумковий.
2017- 2018 навчальний рік
Завдання:
 Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної
проблеми
 Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;
 Аналіз напрацьованого практичного досвіду;
 Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку гуртківців:
 Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою,
вироблення практичних рекомендацій;
 Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду
План роботи
№
п/п
Зміст роботи
1. Систематизація навчальнометодичних напрацювань ,
підготовлених у ході роботи над
реалізацією науково-методичної теми
2. Вивчення результативності втілення
проблеми:
 анкетування учнів;
 анкетування батьків;
 анкетування
педагогічних
працівників
3. Засідання
методичної
ради
«Дидактико - методичне та матеріально
- технічне забезпечення інноваційної
діяльності педагогічних працівників з
проблемної теми в рамках роботи над
єдиною методичною проблемою»
4. Методичне об’єднання
керівників
гуртків високого рівня педагогічної
майстерності
Тема: Компетентнісний підхід у
навчально-виховному процесі
5. Методичне об’єднання
керівників
гуртків достатнього рівня педагогічної
майстерності
Тема: Дитина-педагог-батьки: активні

Термін
виконання
листопадлютий

Відповідальн
ий
заступник
директора з
НР, методист

лютий квітень

заступник
директора з
НР та ВР,
методист

листопад .

методична
рада

листопад

керівник
методичного
об’єднання

листопад

керівник
методичного
об’єднання

учасники навчально-виховного процесу
6. Випуск інформаційно-методичного
бюлетеню
«Сучасний
процес
педагогізації батьків»
7. Педагогічна рада:
Інтеграція батьківської громади та
педагогів
у
навчально-виховному
процесі
8. Випуск інформаційно-методичного
бюлетеню «Сучасний процес
педагогізації батьків»
9. Педагогічна рада:
Педагогічні технології А. С. Макаренка
в системі сучасної педагогіки
10. Етнофестиваль «Українські
вечорниці»

грудень

методисти

грудень

методичний
відділ

грудень

методисти

лютий

методичний
відділ

січень

організаційно
-масовій
відділ
методичний
та
організаційно
-масовий
відділи
організаційно
-масовій
відділ
методична
рада

11. Узагальнення досвіду роботи над
реалізацією науково-методичної теми
та представлення на виставці «Освіта
Славутича 2018»

січень

12. Розважально-пізнавальна програма
«Великодній пікнік»

квітень

13. Педагогічна конференція «Підсумки
роботи над проблемною темою на рівні
практичного втілення»
14. Підготовка і проведення ярмарку
педагогічних ідей та знахідок
за
підсумками роботи над проблемою
15. Оформлення результатів дослідження у
вигляді методичних порад
16. Оформлення
кейсу
«Родинне
виховання»
17. Участь педагогічних та учнівських
колективів у міських, обласних,
Міжнародних конкурсах, фестивалях,
акціях патріотичного спрямування.
18. Участь
у
міських
обласних,
регіональних
методичних
заходах
патріотичного спрямування.
19. Висвітлення матеріалів з досвіду
роботи в засобах у фахових друкованих
виданнях та на Інтернет ресурсах

квітень
травень

методист

травень

методист

протягом
року
протягом
року

методист

протягом
року

методист

протягом
року

методист

методист

