Зміст і організаційні заходи щодо реалізації проекту
з відзначення
100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського
Педагогічний марафон: «Використання педагогічних ідей
В. Сухомлинського в практику сучасної школи»
Мета: Вшанування пам’яті славетного педагога-земляка, осмислення його педагогічної спадщини в
умовах становлення нової української школи, впровадження в навчально-виховний процес
гуманістичних ідей В. Сухомлинського
Основні завдання: Пошук ефективних шляхів упровадження ідей В. Сухомлинського, стимулювання
творчого пошуку педагогів, підвищення інтересу до освітянських проблем
Учасники: працівники центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти
Кіровоградської міської ради, педагоги навчальних закладів міста Кропивницького
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи

Термін
Відповідальні
та місце
проведен
ня
Співбесіди
з
адміністрацією
та Протягом Пахолівецька М.В.
педагогами
міста,
надання
їм навчально Живіцька С.Ю.
методичних
рекомендацій
щодо
го року
методисти
реалізації
проекту
з
відзначення
100-річчя
від
дня
народження
В.О. Сухомлинського
Педагогічна
вітальня
«Ідеї
Пахолівецька М.В.
В.Сухомлинського в системі методичної Листопад Живіцька С.Ю.
роботи з педагогічними кадрами та їх
2017
методисти
використання в практиці сучасної ЦМСПС
школи»

Методичний
калейдоскоп:
Белінська Н.В.
«Використання
спадщини
Василя
Лютий
Сухомлинського в навчальній роботі
2018
школи»
(презентація
напрацювань НВО№16
вчителів історії та суспільствознавчих
дисциплін)
Засідання опорної школи «Використання Жовтень Живіцька С.Ю.
спадщини
В.
Сухомлинського
в
2017
управлінській діяльності»
НВО №15

Примітки

Для педагогів всіх
категорій

Залучення
працівників
методичних служб
Знам’янського,
Кіровоградського,
Олександрівського
районів та
м. Знам’янка
Для вчителів історії
та
суспільствознавчих
дисциплін
Для заступників
директорів з НВП

Засідання
опорної
школи
«В.О.
Сухомлинський
і
сучасна
організація навчально-виховного процесу
в початковій школі»
Методичний діалог «Трансформація ідей
В.О. Сухомлинського в сучасній школі»

Грудень
2017
ЗОШ
«Мрія»
Лютий
2018
НВО №31

Пахолівецька М.В.

Для вчителів
початкових класів

Безкоровайна О.М.

Для вчителів
фізики та
математики

Засідання опорної школи «Єдність
дошкільного навчального закладу і сім’ї
у вихованні дитини»

Жовтень
2017
ДНЗ №24

Бабіч Н.О.

Для вихователів
ДНЗ

8.

Круглий стіл «Виховання у школярів
свідомого ставлення до здоров’я у
педагогічній
спадщині
В. Сухомлинського»

Березень
2018
НВО №1

Стрюкова О.М.

Для вчителів основ
здоров’я та біології

9.

Круглий стіл «Ідеї В. Сухомлинського на
шляху удосконалення уроку»

Березень
2018
ЦМСПС

Романовська Н.І.

10.

Поповнювати картотеку педагогічного Протягом Шутурмінська В.В.
досвіду щодо впровадження навчально- навчально
го року
виховного процесу

Для вчителів
української мови та
української
літератури
Для педагогів всіх
категорій

11.

Круглий стіл «Використання педагогічної
спадщини В.Сухомлинського на уроках
іноземної мови»

12.

Конкурс
малюнків
В. Сухомлинського

13.

Захист творчих проектів «Впровадження
педагогічної
спадщини
Василя
Сухомлинського в систему виховної
роботи»
(презентація
педагогічних
напрацювань)

14.

Семінар-практикум
«Використання
Січень
Кондратенко Т.П.
спадщини В.О. Сухомлинського у
2018
НВО №35
позакласній роботі з учнями»

за

творами

Лютий
2018
ЦМСПС
Жовтень
2017
ЦМСПС
Лютий
2018
ЦМСПС

Таран І.М.

Для вчителів
іноземної мови

Федорченко Т.І.

Для вчителів
образотворчого
мистецтва
Для вихователів
ГПД, вчителів
художньоестетичного циклу,
психологів

Федорченко Т.І.
Сосновська М.В.

Для керівників
гуртків художньоестетичного
напрямку

