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Зміст заходів
Складання плану роботи на місяць, графіків відвідування уроків
адміністрацією та методистом
Постійне моніторингове дослідження якості знань учнів з предметів
професійно - теоретичного циклу, розробити шляхи вирішення проблеми
низької якості знань
Проводити
індивідуальну
консультацію з питань підготовки
педагогічних працівників, які атестуються до творчого звіту
Організувати підготовку майстрів в/н до проведення обласного
методичного фестивалю «Педагогіка партнерства: від ідеї до
результату»
Організувати науково–методичний супровід підготовці та проведення
Фестивалю робітничих професій
Здійснювати постійний методичний моніторинг (в межах функцій
методиста) колективної та індивідуальної освітянської діяльності та
гнучке управління методичною роботою засобами коригування всіх
напрямків.
Організувати підготовку до зустрічі в рамках профорієнтаційної роботи Круглий стіл з директорами шкіл м.Тернівка та представниками
підприємств «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Забезпечити участь педпрацівників в семінарах, які проводить НМЦ
ПТО області
Оновлення і осучаснення інформації на стендах в методичному кабінеті
та в навчальних корпусах
Науково-методичний супровід роботи методичних комісій
Інструктивно -методичні наради
1.Аналіз проведення ДКА у групах 1-17, 2-17, 9-19 за професією
«Електрослюсар підземний. МПУ».
1. Про профорієнтаційну роботу серед учнів середніх шкіл.
2.Організація в кабінетах куточків «Готуємось до екзаменів, до ЗНО2021»
3. Визначення етапів підготовки до обласного методичного фестивалю
«Педагогіка партнерства: від ідеї до результату»
4. Визначення етапів підготовки до конкурсу Кращий за професією
«Електрослюсар підземний»; «Машиніст підземних установок»; «Кухарпродавець»
Приймати участь у засіданнях методичних комісій
Здійснити необхідну підготовчу роботу в організації і оформленні
документів для участі здобувачів освіти груп 1-18, 2-18,5-18 за
професією «Електрослюсар підземний. МПУ. МЕ» та «Кухарпродавець» у ЗНО-2021. Почати реєстрацію учнів на ЗНО.
Консультувати педагогічних працівників з питань педагогіки, методики
навчання та психології
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