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1. Загальнi положеннfl

Це Положенtt I визнача€ нормативно-правовi основи функцiонуваннrl Школи

Педагогiчноi майстерностi викладачiв коледжу (далi - Школа).

Школу створюютъ при метод}нноIчry- кабiнетi коледжу з N,Iетою реалiзацiТ

принlшпiв HayKoBocTi, наступностi та системностi у пiдготовцi

вIIсококватiфiковансго науково-педагогiчного пepcoнzlTy.

fiЙльнiсть Школи здiйснюстъся на пiдставi наказу директора коледжу

вiдповiдно до Положеr+rя та на пiдставi затвердженого плану проведеннr[

засiданъ Школи заступником директора з навчальноТ роботи.

Слухачешi Школи мас бути кожен педагогiчнrй прашiвнlш. колед)t(у, не зчLIiежно

вiд посади чи досвiду роботи, хто прrгне удосконалюватrl свiй особистiсний

розвиток, вивчати педагогiчнi технологii органiзачii рiзнпх форм освiтrтъого

процесу.

2. N{етао Завдання та папрями дiяльностi Школи педагогiчноТ майстерностi

2.1. IvIетою дiялъностi Школи е формуванrrя у педагогiчних працiвникiв

пРофесiЙних компетенцiй, прiорrrтетних орiснтирiв, потреблr в постiйному

саh,Iорозвитку i самовдосконаленнi.

2,2. Основними завданнями Школи педагогiчноТ майстерностi с:

- пiдвlrщеЕня якостi освiти та професiрlноi майстерностi вr.шочадачiв;

- cTBopeHHrI сприятливих умов для розвитку творчостi влп<ладачiв;

- tтропаганда впровадженшI сучасних iнновацiйнрж ocBiTHix технологiй r,

ocBiTHil",r процес:

- }'ДосконаленIuI науково-методшIного забезпечення освiтнъого процесу ;

- }IО}Ii-II{вiстъ вивченнlI та творчого використання передового досвiду одного

виIсliадача irшrими викладачами коледжу;

- ВПроВадження передового педагогiчного досвiду в ocBiTHboMy проuесi;

- ОбговорентuI та пiдготовка навчсlJIьно-методиtIних матерiалiв викладачi" до

друку;

- iнфОрмування педагогiчних працiвнlпсiв про HoBiTHi педагогiчнi знахiдки:

- розвиток професifurо - етиЕIнIж якостей;
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- формування iндивiдуального стилю творчоi дiяльностi педагогiв;

- забезпеченItя ylacTi викJIадачiв коледжу у неперервнiй ocBiTi та надаш{rI

допомоги у подоJlаннi рiзних труднощiв;

- ОЗнаЙомленIuI з ocнoBнlfu\,Iи напрямами педагогiчноi творчостi, системою

РОботи педагогiв-новаторiв, передовим педагогiчним досвiдом сучасних

педагогiв.

2.З. Щiяльнiсть Школи педагогiчноi майстерноетi впзпача€ться плаЕоIчI та

сприя€ здiйсненню таких напрямiв роботи:
- фОрмуванIuI системи знанъ щодо психоJIого-педагогiчних та органiзацiйно-

методичних засад дiялъностi коледжу;

- створешrя веб-ресурсiв, ознайомленнlI з методами проведення дистанцiйного

навчання:

- розвиток умiнъ та навиIIок роботи з iнформацiйним середовищеlчI;

- ВИХОВаНня вiдповiдалъностi та творчого пiдходу у професiйному зростаннi;

- НабУття Знань та умirтъ у роботi з навчilJIъно-методиtIною документачiею;

- шляхи створенi{я iнновацiйного освiтнього простору;

- використання телекомунiкацiйних пpoeKTiB в освiтнъому шроцесi;

- партнерство з закладами освiти.

3. Oрганiзацiя роботи Школи педагогiчнот майстерностi

Щля органiзацii роботи Школи призначаеться методист, або викладач, що мае

ВИЩУ КВалiфiкацiЙну категорiю та педагогiчне званнrI викJIадач-методист.

Навчаrrrrя у Школi протягом навчЕtJIьного року органiзовуеться з постiйним

складом слухачiв, за визначеним планом роботи, яклй складае Керiвник Школи,

Та якиЙ обговорюсться на засiдаrrнi методичноi ради, план роботи оновлю€ться

щОрiчно. TepMiH та графiк проведення засiдаrъ. не менше 2-З засiдаrть на piK,

згiдно lцомiсячного плану роботи коледжу.

Функцii Керiвника Школи педагогiчноi майстерностi.

- формування контингенту слухачiв;

- формування кадрового скJIаду учасникiв школи;

- складаншI плану роботи Школи;
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- ОРганiЗацiя вивченн;I професiйних запитiв вrтлiладачiв колеш(у, забезпечення

доrrомоги в самовдоскон€Lленнi, а також внесення iнновацii, згiдно проведеннrI

РефОРм В ocBiTi, для удосконitJ,Iен}uI профссiйноi' майстерностi викладачiв

коледжу;

- пiдготовка rцорiчного звiту про роботу Школи на засiданнi методиrlноТ ради

кOледжу.

4. Основшi форми органiзацii Школк педагогiчноi майстерностi

ОСновними формами €: лекцii', семiнари, тренiнги, майстер-кJIаси, конференцii,

дОповiдi, преЗеЕгацii звiтiв, вiдвiдуванIш навччtJIьних заюIть) виховних заходiв,

наставництво.

5. rrpaBa, обов'язкп i вiдповiдальнiсть слухачiв та учасникiв Школи

педагогiчноi майстерностi

Учаслrики та cJlyxalli мають право.

- ВИКОРИСТОВУВаТи матерiЕl,льrто-технiчну, навчzulъно-методиtlну базу коледжу

для самоосвiти;

- отримувати методиl[ну та консультативЕ} допомог1, вiд Керiвника Школи та

викладачiв;

- пропонувати тему до плану роботи Школи на засiдання;

- виступати активнrrшrи суб'сктами ЕавчаЕIш на засiданнях;

- вносити пропозицii щодо змiсту плану навчакrrl;

- вносити пропозицii rцодо пократт{ення дiяльностi Школи;

- брати r{асть у конференцьх, творчих i педагогiчних майстернях.

Обов'язки слlхачiв та уIасникiв lПколи:

- НаДаТИ КеРiвнику Школи матерiали доповiдi згiдно встановлених зразкiв;

- бУТИ ПРиСУтнiми на ycix засiданIiliх Школи за затвердженим IIJIаном.

Вiдповiдальнiстъ:

- УЧаСНИКи Школи нес},ть вiдповiдальнiсть за виконаннrI гIоставлених перед ними

завданъ, функцiй i обов'язкiв.
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б. fОКУментп якi регламентують дiяльнiсть Школн педагогiчноТ

майстерностi

- ПоложеннrI про Школу;

- плац роботи;

- матерiа"гtи допов iдей педагогiчних працiвникiв ;

- сilиски слухачiв та уrасникiв Школи;

- звiти про роботу Школи;

7. Прикiнцевi полож(ення

7.1 . Змiст та стр}ктура Положення про Школу можуть зttзнавати щорiчних змiн

i уточненъ.

7.2, ЗМiни i доповненнlI до Положення обговорюються на засiданнi методичноi

ради й приймаються рiшенюIм педагогiчноi ради закладу.
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