ПЛАН РОБОТИ
« Школи молодого викладача »
на 2015-2016 н.р.
ВЕРЕСЕНЬ
Дата, час,

№

Перелік питань

п/п

Д оповідач

Ознайомлення з планом роботи Школи Молодого
Викладача. Знайомство з наставниками. Регламент
роботи технікуму у 2015 -2016 році.
Обов’язки та права викладача. Робота викладача.
Ведення нормативної документації викладача.

1.
2

Робота класного керівника з питань організації роботи
активу групи. Планування роботи класного керівника.
Ведення нормативної документації класного
керівника.
Психологічні тренінги
(Я – учитель, я- особистість, я – щаслива людина)

3
4

місце
проведення

Керівник ШМВ
Кикоть О.В.

03.09.2015

заст. директора з
НМР Глухова К.С.

о 14.40

заст. директора з
НВР Чужинова Т.П.

методичний
кабінет

Психолог
Васильєва А.А.

ЖОВТЕНЬ
№

Перелік питань

п/п

Доповідач

Структура навчального заняття: комбінований
урок(практичне заняття)
Як боротися та подолати низький рівень підготовки
студентів?
(з досвіду роботи викладача)
Проблеми спілкування в колективі, з адміністрацією,
студентами та їхніми батьками
(тренінги)

1
2

3

Дунець С.В.
Брацюн Т.П.

Дата, час,
місце проведення

01.10.15
о 14.40

Психолог
Васильєва А.А.

методичний
кабінет

ЛИСТОПАД
Дата, час,

№

Перелік питань

п/п
1.

Структура навчального заняття: сучасна лекція
(практичне заняття)

Доповідач

Касян І.М.

1.
2.

3.

місце
проведення

05.11.15

Як подолати проблеми з дисципліною студентів під
час навчального заняття?
(з досвіду роботи викладача)

Чорний І.О.

Як правильно організувати свій робочий і вільний
час, що б встигати все?
(практичні поради)

Психолог
Васильєва А.А.

о 14.40
методичний
кабінет

ГРУДЕНЬ
№
п/п
1
2
3

Дата, час,

Перелік питань

Доповідач

Використання інформаційних технологій під час
навчальних занять
Структура навчального заняття: лабораторне
заняття (практичне заняття)

Борщ В.М.

03.12.15

Борщ В. Мих.

о 14.40

Структура навчального заняття: семінарське
заняття (практичне заняття)

місце проведення

методичний кабінет
Решетняк В.Ф.

ЛЮТИЙ
№

Дата, час,
Перелік питань

Доповідач

п/п

1
2
3

місце проведення
Структура навчального заняття: контрольне
заняття (практичне заняття)
Робота викладача з оновлення та підтримки
матеріально – технічної бази
(з досвіду роботи завідувача кабінетом та
лабораторією)
Трудове законодавство та
права викладача.

Бондаренко Г.О.

04.02.16
Погорілий І.І.

о 14.40
Юрист
Пархоменко О.Ю.

методичний кабінет

БЕРЕЗЕНЬ
№

Дата, час,
Перелік питань

Доповідач

п/п

1.
2.
3.

місце проведення
Підготовка до проведення позакласних заходів з
предмету
Підготовка та проведення відкритого заняття
(практичне заняття)
Як виховувати у студентів необхідність
здорового способу життя?
(практичні поради)

Подобна О.П.
Кикоть О.В.
Могилевський М.Ф.

КВІТЕНЬ
№

Дата, час,
Перелік питань

Доповідач

п/п

місце проведення

1.

Мій колектив – найкращий!
Я люблю свою роботу!
(психологічний тренінг)

2.

Анкетування молодих викладачів та наставників

Васильєва А.А.
Кикоть О.В.

ТРАВЕНЬ
№

Дата, час,
Перелік питань

Доповідач

п/п

1.

2.

місце проведення
Закінчення навчального року. Підсумки.
Звіт роботи школи молодого викладача, викладачів
наставників, молодих викладачів за рік.

Кикоть О.В.

05.05.16
о 15.00

викладачі –
наставники, молоді
викладачі

методичний
кабінет

