Департамент освіти Вінницької міської ради
Міський методичний кабінет
Заклад «Навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-гімназія №30
ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради»

Засідання загальноміської школи молодого спеціаліста
(для молодих вчителів (1 рік роботи).
Педагогічна майстерня з досвіду роботи
«Я роблю це так…»

«Класика та інноватика в роботі
сучасного вчителя»
17 лютого 2015 року

План проведення засідання загальноміської школи
молодого спеціаліста
13.50 - 14.00 - Зустріч та реєстрація гостей (ІІІ поверх, каб. №25)
І. Організаційна частина
14.00 - 14.05 - Вступне слово завідувача методичним кабінетом
Департаменту освіти Вінницької міської ради Н.І.Москальчук
14.05 - 14.10 - Виступ методиста з навчальних дисциплін ММК
(початкове навчання) Ю.М. Антонішиної
«Інноваційна діяльність сучасного педагога».
ІІ. Теоретична частина
14.10 - 14.30 - Педагогічна майстерня. «Культура мовлення. Говоримо
українською». Вчитель української мови та літератури
Ю.М. Примчук.
14.30-14.45 - Виступ викладача

Вінницького обласного комунального

гуманітарно-педагогічного коледжу Л.В. Ненчинської
«Розвиток мислення школярів».
ІІІ. Практична частина
14.50-15.30 - Відкриті уроки та заходи учителів закладу.
15.35-16.10 - Тренінгове заняття. «Ефективні навички педагогічного
спілкування». Практичний психолог Г.М. Гаврилюк,
соціальний педагог Л.А. Грицик (ІІІ поверх, каб. №25,26).
16.10-16.30 - Підведення підсумків .

Відкриті уроки
Категорія
учителів, для яких
проводяться уроки
Іноземні мови

Фізична культура,
Захист Вітчизни,
гурток військово патріотичного
виховання

Предмет

Тема

Кла Кабі-нет Учитель
с

«Подорож. Завітаємо до 5-Г
Великобританії»

№26,
ІІІ поверх

Побережна Л.О.

Фізична
«Здоров’язбережувальні 4-ті
культура
технології.
у
Профілактика
спецмедгрупі
плоскостопості у
молодшій школі»

Спортивний
зал,
ІУ поверх

Бутакова
Ю.В.

№13,
ІІ поверх

Грамарчук
Л.В.

Англійська
мова

Українська мова та
література, історія,
художня культура,
світова література,
керівники гуртків
Природознавство,
географія, екологія,
інформатика,
фізика, хімія,
математика

Світова
література

«Марк Твен.
5-В
Пригоди Тома Сойєра»

Природознавство

«Вода на Землі»

5-А

Музичне мистецтво,
образотворче
мистецтво,
хореографія,
трудове навчання

Музичне
мистецтво

«Як жартує музика.
Скерцо.»

6-Д

№30,
І поверх

Слободянюк
А.М.

Початкові класи,
вихователі ГПД

Початкові
класи.
Майстерклас.

«Розвиток мислення на 4-Б
уроках української мови
в початкових класах»

№12,
ІІ поверх

Григорук
Н.В.

№24,
Бабак Т.А.
ІІІ поверх

Основні заповіді успіху молодого вчителя
1. Роби все вчасно і професійно.
2. Завжди будь люб’язним, привітним і доброзичливим.
3. Ніколи не говори зайвого. Думай про наслідки сказаного
тобою.
4. Пам’ятай, що успішна робота – це професіоналізм плюс
порядність.
5. Дбай про своє добре ім’я – це найвища цінність сучасного
вчителя.
6. Думай про інших, а не лише про себе.
7. Турбуйся про своїх колег, учнів – вони створюють твій
імідж.
8. Дбай про свій зовнішній вигляд. Пам’ятай: привабливий
зовнішній вигляд – запорука позитивного іміджу.
9. Говори і пиши гарною мовою. Твої мова й мовлення –
ознаки інтелекту.
10. Пам’ятай, що впевненість у собі не повинна заважати
скромності.

адреса:21001 м. Вінниця
вул. Червоноармійська,62
e-mail:sch30.vn@gmail.com
тел..(0432)27-84-94

