Індивідуальний план роботи під час карантину
(12.03.2020 – 03.04.2020)
Викладача Сусли Світлани Олексіївни
12.03.2020

1.Розробка і розміщення на сайті завдань для здобувачів освіти на період
карантину.
2. Консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під час
індивідуального навчання.

13.03.2020

Прибирання кабінету.
2. Перевірка директорських контрольних робіт.
1.

16.03.2020

1. Розробка і розміщення на сайті завдань для здобувачів освіти на період
карантину.
2. Онлайн консультація для батьків. ( Навчання в індивідуальній формі)

.
17.03.2020

1. Робота з навчальною документацією
2. Підготовка матеріалів до занять.
3.Продовжити розробляти та підбирати матеріали до тематичної перевірки
знань.

18.03.2020

1. Перевірка зошитів.
2. Виготовлення дидактичного матеріалу до уроків.
3. Опрацювання фахової літератури.
4. Розміщення завдань для здобувачів освіти ( соціальна мережа Viber)

19.03.2020

5. Індивідуальні консультації в онлайн – режимі.
1. Прибирання кабінету.
2. Дистанційна онлайн- консультація.
3. Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо проведення
ЗНО.

20.03.2020

1. Підготовка конспектів уроків.
2. Опрацювання фахової літератури.

23.03.2020

1.Добірка дидактичного матеріалу до уроків.
2.Систематизація матеріалів у кабінеті.

24.03.2020

Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення
теоретичного та наукового рівня.

25.03.2020

1. Упорядкування дидактичного матеріалу в кабінеті.
2. Перегляд інформаційно-методичної літератури «Сучасні підходи
успішного розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.

26.03.2020

1.Добірка дидактичного матеріалу до уроків.
2.Ознайомлення з інформацією«Розвитoк різних видів пам’яті».
3.Систематизація матеріалів у кабінеті.

27.03.2020

1. Прибирання кабінету.

2. Підготовка до онлайн – консультацій в умовах навчання в індивідуальній
формі.
3. Підготовка конспектів уроків.
30.03.2020

1.

Догляд за кімнатними рослинами кабінету.

2. Розміщення завдань для здобувачів освіти.

3. Індивідуальні консультації для здобувачів освіти, які потребують допомо
під час навчання.
31.03.2020

1. Поповнення кабінету дидактичними матеріалами та наочністю.

2. Підбір задач з хімії.
01.04.2020

3. Підбір завдань в умовах індивідуальної форми навчання.
1.Перегляд вебінару «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів»
2. Розміщення завдань для сайту.
3. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час
навчання.

Підготовка до онлайн – консультацій в умовах навчання в індивідуальній
формі
4.

02.04.2020

03.04.2020

1.Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення
теоретичного та наукового рівня.
2. Робота з навчальною документацією.
1. Підготовка конспектів уроків
2.Корекція календарно – тематичного планування.
3.Підбір і розробка завдань для перевірки учнів засвоєння матеріалу.

