ДОДАТОК № 1
до наказу директора
департаменту освіти
від "13 " _09_ 2011р. №137_
ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс "Вихователь року-2011"
Міський конкурс « Вихователь року» проводиться щорічно департаментом
освіти Вінницької міської ради та міським методичним кабінетом.
Конкурс покликаний сприяти розвитку творчої індивідуальності вихователя,
популяризації педагогічних здобутків, формуванню особистісного соціального та
професійного іміджу педагога.
Мета і завдання конкурсу: Основною метою конкурсу є підвищення
престижу професії педагога дошкільного закладу, творче випробування, яке
сприяє самовдосконаленню, росту професійної майстерності. До завдань конкурсу
входить: популяризація педагогічних здобутків, впровадження інноваційних
педагогічних технологій та методик навчання і виховання в системі дошкільної
освіти м. Вінниці.
Учасники конкурсу.
У конкурсі беруть участь педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів
без обмеження віку, які мають педагогічний стаж не менше трьох років, за
наявності фахової педагогічної освіти. Конкурс проводиться на добровільних
засадах.
Висунення кандидатів може здійснюватися:
- педагогічним колективом дошкільного закладу;
- шляхом самовисунення.
Організація та проведення конкурсу.
Конкурс проводиться у ІІІ тури.
І тур – проводиться в усіх дошкільних закладах між вихователями, за
розробленим оргкомітетом сценарієм, у присутності всіх працівників.
Для проведення І туру на місцях (у дошкільних закладах) утворюються
оргкомітети й журі.
ІІ тур – методичний – на якому проводиться конкурсне оцінювання поданих
матеріалів, показ відкритого заходу, тестування на робочому місці в ДНЗ. В ньому
беруть участь вихователі, які стали переможцями І туру в своєму дошкільному
закладі. Для проведення ІІ туру міський оргкомітет :
- організовує роботу з підготовки та проведення конкурсу;
- складає програму проведення конкурсу;
- розробляє завдання й протоколи;
- спрямовує роботу журі;
- складає звіт про проведення конкурсу;
- висвітлює його результати.
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Для участі в ІІ турі конкурсу подаються такі документи:
- заявку про участь в міському конкурсі;
- подання-характеристику;
- професійний автопортрет, що розкриває оригінальність педагогічних ідей,
методів, виховних моментів. За бажанням, вихователь може подати
оргкомітету й інші матеріали, які глибше розкривають його творчі здобутки;
- кольорову фотокартку 9х13
(всі необхідні документи подаються в паперовому вигляді
та на
електронних носіях).
Всім ДНЗ необхідно подати до ΙΙ туру для конкурсного оцінювання –
кращий сценарій проведення «Вихователь року-2011», який має включати:
- гасло, під яким проходить конкурс;
- творчу презентацію системи роботи в оригінальній формі та її назву;
- домашнє завдання (захист педагогічних ідей, технологій, методик,
презентація власного педагогічного досвіду , що розкриває рівень
професійної діяльності);
- художній конкурс.
Оргкомітет міського конкурсу приймає заявки з необхідними
матеріалами
до 05.10.2011 р. За результатами розгляду
матеріалів претендентам надсилають запрошення для участі в міському
конкурсі.
ІІІ тур – заключний (місце проведення – ПДЮ, 30.11.2011 р., 10-00 год.)
Згідно з висновками журі переможцю конкурсу буде присуджено звання
"Вихователь року-2011".
Зміст конкурсу:
- визначення кращої системи роботи педагогів - новаторів;
- оцінювання знань, рівня володіння та використання основ дошкільної
педагогіки та психології, сучасних інноваційних педагогічних технологій;
- використання особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини у світлі
вимог нової Державної базової програми розвитку дошкільника « Я у світі»;
- удосконалення професійної майстерності, творчості.
Нагородження переможців: учасники фінального етапу міського конкурсу
нагороджуються в день проведення фіналу грамотами та цінними подарунками.
Джерело фінансування: фінансування заходів конкурсу "Вихователь року"
здійснюється за рахунок бюджетних коштів.
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ДОДАТОК № 2
до наказу директора
департаменту освіти
від "_13_" _09_2011 р. № 137____
СКЛАД
міського оргкомітету по проведенню
конкурсу "Вихователь року-2011"
Рихліцька Л. В.
Гарник Л. П.
Члени
оргкомітету:
Бондарчук Л. В.
Сокиринська Н.
Д.
Черешнюк О.А.
Онищук О.О.
Бурлака Л.М.

-заступник директора департаменту, начальник відділу
дошкільної освіти та обліку дітей , голова оргкомітету
- головний інспектор відділу дошкільної освіти та обліку дітей ,
заступник голови оргкомітету

- методист ММК
- методист ММК
- завідуюча ДНЗ № 30
- методист ДНЗ № 52
- методист ДНЗ № 39

СКЛАД
журі міського конкурсу "Вихователь року-2010"
Буняк В. В.
Соловей П. О.

- директор департаменту освіти, голова журі
- голова Вінницької міської організації профспілки
працівників освіти і науки України

Рихліцька Л. В.

- заступник директора департаменту, начальник відділу
дошкільної освіти та обліку дітей департаменту освіти
- головний інспектор відділу дошкільної освіти та
обліку дітей департаменту освіти
- завідуюча міським методичним кабінетом

Гарник Л. П.
Москальчук Н.І.
Бондарчук Л. В.
Сокиринська Н.Д.
Грінченко Л. П.
Ситник Ю.В.

- методист ММК
- методист ММК
- директор міського Палацу дітей та юнацтва
- вихователь ДНЗ №71
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ДОДАТОК № 3
до наказу директора
департаменту освіти
від "_13_" _09_ 2011 р. № 137____
ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі "Вихователь року-2011"
За рішенням журі І етапу конкурсу "Вихователь року-2011" на ІІ тур
міського конкурсу направляється вихователь:
№

Прізвище, ім'я, побатькові вихователя

ДНЗ №

Фах

Стаж роботи
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ДОДАТОК № 4
до наказу директора
департаменту освіти
від "_13" _09_2011 р. № _137_

Подання-характеристика на _____________________________________________
Назва ДНЗ____________________________________________________________
Для участі в конкурсі "Вихователь року-2011" _____________________________
1. Дата народження.
2. Освіта. Який навчальний заклад закінчив, рік закінчення.
3. Спеціальність за дипломом.
4. Педагогічний стаж.
5. Кваліфікаційна категорія, рік проходження атестації. Рік проходження
курсів підвищення кваліфікації.
6. Звання.
7. В якій групі працює.
8. Характеристика із зазначенням професійних і особистісних якостей:
- знання основ дошкільної педагогіки та засад державних програм навчальновиховної роботи з дітьми дошкільного віку;
- знання і володіння методиками, формами організації дітей, методами і
прийомами дошкільної освіти;
- знання особливостей розвитку дітей дошкільного віку;
- вміння вихователя створити психологічний комфорт та розвивальне
середовище на заняттях і в повсякденному житті в групі;
- використання в роботі авторських програм і новітніх технологій;
- співпраця та взаємодія з колегами і батьками;
- участь у методичних об’єднаннях, семінарах міста

Керівник ДНЗ

"____" ____________ 2011 року

_________________/_________
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План презентації учасника конкурсу
« Вихователь року»

1.Методики, технології, які використовує учасник конкурсу у своїй роботі.
Проблемна тема , над якою працює номінант.
2.Актуальність проблеми та сучасність розробок, які використовуються в
практичній роботі.
3. Мета і завдання педагога.
4.Рекомендації щодо використання досвіду номінанта.
5.Основні методи та прийоми організації дитячого колективу в контексті
реалізації визначеної педагогічної проблеми.
6.Можливості реалізації індивідуального підходу.
7.Організація предметно-розвивального середовища.
8.Запропонований матеріал пройшов апробацію ( де, коли).
9. Результати апробації.
10. Доцільність використання педагогічного досвіду в роботі з дітьми, наступність
в організації освітнього процесу з даного питання.
11.Позиція автора в матеріалі.
12. Оформлення матеріалу відповідно до сучасних вимог.

