Організація методичної
роботи в ДПЗЛ

1 семестр 2020-2021 н.р.
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Координування курсів підвищення кваліфікації педагогів
Атестація педагогів

Внутріліцейний контроль

Коучинг індивідуального професійного зросту педагога

Робота творчих груп

Моніторингова діяльність

Аналіз
«Розвиток професійної та інформаційної компетентності
педагогічних працівників як засіб підвищення якості освітніх
послуг в умовах інноваційного середовища»
У 2019 – 2020 рр. навчальний заклад працював над реалізацією ІІ етапу
науково – методичної проблеми - Практичне дослідження проблеми, а
також над вирішенням таких завдань:
–
–
–
–
–

Спрямування всіх напрямів внутріліцейної методичної роботи на
розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації
проблемного питання;
Розробка методичною радою ліцею рекомендацій щодо використання
міждисциплінарних зв’язків та реалізації ступневості навчання;
Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.
Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у
навчально-виховний процес;
Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної
проблеми

Напрямки розвитку ДПЗЛ
Основні напрямки розвитку ДПЗЛ на 2020-2021 роки - ІІІ етап Впровадження напрацювань з проблеми в практику роботи
педагогічного колективу
В рамках вирішення методичної проблеми та з метою пошуку шляхів розвитку
ліцею пріоритетними залишаються такі напрямки роботи:
Впровадження результатів досліджень з проблемної теми в практику
роботи педагогічного колективу;
Апробація існуючого досвіду роботи з проблемної теми в рамках роботи
шкіл ППД та творчих груп;
Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів;
Розробка рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження
проблемної теми у навчально - виховний процес.
Трансформування інноваційних технологій, передового педагогічного
досвіду в практичну діяльність щодо впровадження проблемної теми у
навчально - виховний процес.
Співпраця із соціальними партнерами;
Співпраця з батьками і громадою;
Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу;
Провження створення сучасного та безпечного цифрового освітнього
середовища

Плани

У 2020-2021 роках заплановано продовжити діяльність з
впровадження в навчально-виховний процес, методичну роботу
інформаційних і комунікаційних технологій:
- продовжити роботу щодо навчання педагогів ефективному використанню
комп’ютерної техніки, електронних підручників, мультимедійних засобів
навчання, освітніх ресурсів Internet у навчально-виховній та управлінській
діяльності;
- удосконалювати сайт закладу та здійснювати його подальше наповнення
- забезпечити активну участь педагогів у роботі міжнародних,
всеукраїнських та обласних педагогічних нарад, науково-практичних
конференцій (постійно).
- забезпечити безперервну освіту педагога за індивідуальною освітньою
траєкторією.

Курси підвищення кваліфікації
КПК

Білоцерківськ
ий інститут
професійної
педагогічної
освіти
(адміністрація,
викладачі
спецдисциплін,
майстри в/н)

Дніпровська
академія
неперервної
освіти (викладачі
з/о дисциплін,
методисти, психологи,
бібліотекарі)

Самоосвіта 2019-2020 рр.
У міжатестаційний період у 2019-2020 н.р. педагоги Ліцею обрали 10
онлайн-платформ, з метою підвищення рівня професійної
компетентності та отримали 94 сертифікати:
1. ТОВ «Всеосвіта» - 2%;
2. ТОВ «Освітній проект «НА УРОК» - 2%;
3. Студія онлайн-освіти «Educational Era» - 5%;
4. Інститут ПТО - 1%;
5. Платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» - 50%;
6. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України Офіційний вебсайт «Дія. Цифрова освіта» - 5%;
7. Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» - CSRUkraine
· Неурядова організація (НУО) - 6%;
8. ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» - ATOMSHUB
(ATOMS ПЛАТФОРМА) - 3%;
9. НМЦПТО - курси для підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області - 20%;
10. ДАНО - курси для підвищення кваліфікації педагогічних працівників - 4%.

Організація дистанційного навчання
В період пандемії

КПК

95% самоосвіти

Самоосвіта

Classroom

Організація
дистанційного
навчання в ДПЗЛ
Онлайн
вебінари,
конференції

Viber, Zoom

ЗНО

Рівень кваліфікації викладачів ДПЗЛ
Викладач-методист
3 – 13%

Старший викладач
4 – 17%

Вища категорія
5 – 22%

І категорія
Всього 23 викладача
3 – 13%

ІІ категорія
5 – 22%

Рівень кваліфікації майстрів
виробничого навчання

І категорія – 3 ос. – 27%

ІІ категорія – 2 ос. - 9%

Спеціалісти – 7 ос. – 64%

Всього
11 майстрів
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Методична комісія
залізничного
профілю
провідників

Методична комісія
залізничного
профілю

Методична комісія
природничо –
математичного
циклу

Методична комісія
суспільногуманітарних
дисциплін

Голова МК:
Тимощенко В.В.

Голова МК:
Болотова Д.М.

Голова МК:
Сусла С.О.

Голова МК:
Денисенко О.М.

Бути педагогом – значить не тільки
володіти знаннями, а й робити для
майбутніх поколінь те, що попередні
робили для нас.
Георг Ліхтенберг
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