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Визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах.
Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження процесу соціалізації учнів.
Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.
Запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених
у процесі роботи над проектом.
Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання
самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності
учнів.
Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької діяльності школярів.
Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.
Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань проекту.

Проблеми та питання, якідопоможерозв’язатишкільнийметодичнийкабінет:
особливостівикладанняпредметівтакурсівваріативного компоненту;
поглибленоговивчення;
профільногонавчання та допрофільноїпідготовки;
науково-методичнезабезпечення;
модернізаціїзмістуосвіти;
пропаганда та методичнезабезпеченнявпровадженнясучаснихпедагогічнихтехнологій і ППД;
цільовіпрограмирозвиткуосвітирегіону;
матеріалививченнязапитівпедагогів;
узагальненнядосвіду, публікаціїматеріалів з досвідуроботи у фаховихвиданнях;
інформаційно-методична допомогавчителям, яківикладають 2-3 предмети;
інформаційназабезпеченістьметодичнихзаходів, їхінформаційнанаповненість;
координаціяінформаційно-методичноїдіяльності з відповіднимиінститутами ПО,
ВНЗ, науково-досліднимиустановами;
розробка, апробація, поширеннянавчально-методичнихматеріалів;
зворотнийзв’язок з навчальними закладами: інформаційнібюлетені, методичніінформатори, книги запитівтощо;
аналітичнідані умов забезпеченняпсихо-фізичногоздоров’ядітей та учнів, стану викладанняпредметів і навчальнихкурсів та рекомендаціїщодоприведенняїхувідповідність до встановленихстандартів;
навчанняпедагогівкористуваннюновимиінформаційнимитехнологіями, роботі в
Internet-олімпіадах;
матеріали про результативністьметодичноїроботи;
наявність та якістькомп’ютернихпрограм, відео- та аудіотек (технологічних карт до
них);
організаціядіяльностібібліотекиметодичногокабінету. Підписка на фаховігазети і
журнали.

№

Заходи

Термінвиконання

Відповідальні

І. Організаційна робота
1 Розробити і затвердити план роботиметоди- ост. тиждень ЗДНВР
чногокабінету на педраді
серпня
2 ПоновитиінформаційнівиставкиI тижденьве- ЗДНВР
новимипосібниками, методичнимиматеріа- ресня
лами
3 Поповнювати картотеку методичноїпедагогі- Постійно
Протягом року
чноїінформаційної та фаховоїлітератури
4 Брати участь у підготовцірізнихпитаньпедра- Протягом
ЗДНВР
ди
року
5 Обговорювати і визначатиосновнінапрямки- Вересень
ЗДНВР, керівроботиметодичнихобєднань
ники М.О.
6 Поновитиінформаційністенди
Вересень
ЗДНВР
7 Скласти, обговорити і затвердитипланиробо- Вересень
ЗДНВР
ти і самоосвіти, підвищенняпедагогічноїмайстерності ( школи, семінари, круглістоли)
8 Вести роботу по розповсюдженнюнаукової,
Постійно
ЗДНВР
педагогічноїінформації
ІІ. Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності
1 Провести анкетуванняпедагогічнихпраціВересеньЗДНВР, керіввників метою визначенняїхінформаційних
жовтень
ники М.О.
потреб
2 Проведеннязасіданьшколимолодогофахівця Щомісяця
ЗДНВР керівники М.О.
3 Організація і проведеннясемінарів з іноваЖовтеньЗДНВР, керівційних і інтерактивнихметодівнавчання
травень
ники М.О.
4 Проводитиіндивідуальніконсультації з моло- За потребою керівники М.О.
димифахівцями
5 ПроведеннярозщиренихзасіданьДва рази на
керівники М.О
методичтних об’єднань за участюадміністсеместр
рації
6 НадаватидопомогувчителямустЗа графіком
ЗДНВР
вореніінтерактивнихуроків
7 Участь у роботірайоннихсемінарів
Постійно
ЗДНВР
8

Проведеннянарад з керівниками м.о. зрізнихпитань
9 Організація і проведеннятижнів з різнихпредметів
10 Організаціяроботи і підготовкизвітівпедпрацівників, щоатестуються
11 Закріпленнянаставників за молодимифахів-

Щомісяця

ЗДНВР

За планами
м.о.
Жовтеньберезень
Вересень

Керівниким.о.
ЗДНВР
ЗДНВР

цями
12 Відвідуванняуроківвчителів з метою наданПротягом
Адміністрація
няметодичноїдопомоги і вивчення позитив- року
ного досвіду, моніторингурівняпедагогічноїмайстерності
13 Організація і проведеннямоніторингурівняВересень Адміністрація
педагогічноїмайстерностівчителів шляхом
грудень; Сіспостережень, тестування, зрізівзнаньучнів
чень–трав.
14 Лекції на тему: «Особливостіінноваційноїдія- Грудень, бе- ЗДНВР
льності. Формуванняділовоїактивностіучнів
резень
на уроках”.
15 Надаватидопомогувчителям в організації і
Постійно
ЗДНВР
проведенніолімпіад, предметнихтижнів,
конкурсів
16 Робитианалізмоніторингурівнязнаньучнів з
Грудень –
ЗДНВР, керівметою пошуківшляхівусунення прогалин в
травень
ники М.О.
знанняхучнів і розробкивчителямиконкретнихзаходіввційроботі
17 Слідкувати за своєчаснимпроходженнямкур- Постійно
ЗДНВР
сівпідвищеннякваліфікаціїпедпрацівниками
(за окремим планом)
ІІІ Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічногодосвіду
1 Знайомитипедагогів з матеріалами ППД,
Щомісяця
ЗДНВР, керівопублікованимивпедагогічних та методичниники М.О.
хвиданнях
2 ОрганізувативзаємовідвідуванПостійно
ЗДНВР, керівняуроківпедпрацівниками
ники М.О.
3 Вивчати та узагальнюватидосвідвчителів,
ЖовтеньЗДНВР, керівякіатестуються в 2015 – 2016н.р.
лютий
ники М.О.
4 Організуватитворчізвітиголів м.о.
Квітень
ЗДНВР
5 Зробитиописдосвідукращогопрацівника з
Квітень
ЗДНВР
подальшимйогозастосуванням
ІV Робота з науково-педагогічної, технічноїінформації
1 ОглядновихнадходженьматеріаЩотижня
ЗДНВР
лівперіодичногодруку
2 Поповненнябазиданихрізних тематик
Постійно
ЗДНВР
3 Пропаганда активних форм і методіворганіПостійно
ЗДНВР, керівзаціїнавчально-виховногопроцесу
ники М.О.
4 Підбірлітератури за запитамипедагогів
За потребою Завбібліотекою
5 Організація і проведенняднівінформації
Щомісяця
Завбібліотекою
6 Оформлення стенду новихнадходжень
Щомісяця
Завбібліотекою
7 Поповненнятематичних папок новимимате- Постійно
ЗДНВР
ріалами з науково-методичноїроботи

Основними функціями школи, як виховної організації у процесі соціалізації можна вважати за А.В. Мудрику наступні:





прилучення людини до культури суспільства;
створення умов для індивідуального розвитку і духовно ціннісної орієнтації;
автономізація підростаючих поколінні від дорослих;
діфферентаціявиховуваних у відповідності з їх особистісними ресурсами стосовно реальної соціально-професійній структурі суспільства.

Зростання кола потреб, закон узвишшя потреб, розвиток потребностномотиваційної сфери визначають характер формування конкретних рис і якостей особистості, які найчастіше і формуються в мікросередовищі підлітка, в тому числі і в
школі. До таких конкретних рис особистості, які формуються в процесі виховання саме в стінах школи, відносяться:







відповідальність і почуття внутрішньої свободи, почуття власної гідності (самоповага) і повагу до інших;
чесність і сумлінність; готовність до соціально необхідного праці і прагнення до
нього; критичність і переконаність;
наявність твердих, не підлягають перегляду ідеалів; доброта і строгість;
ініціативність і дисциплінованість, бажання і (вміння) розуміти інших людей і
вимогливість до себе та інших;
здатність міркувати, зважувати і воля;
готовність діяти, сміливість, готовність йти на певний ризик і обережність, уникнення непотрібного ризику.

