Питтання ор
рганізацій
йно-метоодичного супровод
ду інновааційної діяльностті
системи профеесійно-теехнічної освіти
о
фесійно-ттехнічної освіти Запорізько
З
ого регіоону зорієєнтована на
Система проф
інноваційну стратеггію розви
итку проф
фесійно-технічних навчальнних заклаадів, метоою
яккої є встан
новленняя відповід
дності зміісту та яккості проф
фесійної ппідготовк
ки потребам
ри
инку прац
ці. У зв’яязку з цим
м у наукоово-метод
дичному центрі ппрофесійн
но-технічн
ної
оссвіти запоочаткован
но роботу школи «ІІнноваціїї в освітнььому проццесі».
28 січчня 2014 року в рамках рооботи шко
оли відбу
увся перш
ший семін
нар на тем
му:
«З
Загальні п
питання методолог
м
гії педагоогічних до
ослідженьь». На сем
мінарі бул
ли присуттні
пр
редставни
ики педаагогічних колекти
ивів ДН
НЗ «Запорізький центр професійн
п
нотеехнічної оосвіти вод
дного транспорту»», ДНЗ «Запорізькее вище пррофесійнее училищее»,
ДН
НЗ «Запоорізький професійний мееталургійн
ний ліцей», ДНЗЗ «Запоріізьке вищ
ще
пр
рофесійнее училищ
ще «Мото
оробудівн
ник»», ДН
НЗ «Дніп
прорудненнський пр
рофесійний
ліцей», ДН
НЗ «Зап
порізьке машиноббудівне вище професійнне учили
ище», ДН
НЗ
Оріхівський профеесійний ліцей»,
л
Д
ДНЗ «Запо
орізький професіййний ліцеей сервісуу»,
«О
ДН
НЗ «Запоорізьке вище професійне уучилище сфери послуг»,
п
ДНЗ «Ваасилівськкий
пр
рофесійни
ий ліцей»».
Прогграма сем
мінару пер
редбачал а обговор
рення деяяких полложень но
ормативн
них
до
окументівв, які реггламентую
ють інновваційну діяльність
д
ь та огляяд творчо
ого дороб
бку
уч
часників ррегіональьного етап
пу Всеукрраїнськогго конкурсу інновааційних теехнологій
йу
сф
фері проф
фесійно-теехнічної освіти.
о

У ході семінару слухачі висловили думку про необхідність більш тісної
співпраці з вищими навчальними закладами з метою розвитку спільного
інформаційного простору.
Роботу школи і надалі планується проводити у формі семінарів-практикумів та
індивідуальних консультацій. Загальна тематика семінарів поточного року
спрямована на надання методичної допомоги керівним та педагогічним кадрам в
структуруванні матеріалів, що відображають колективну або індивідуальну
інноваційну діяльність. Практична цінність цих семінарів полягатиме в можливості
обміну досвідом між педагогічними колективами ПТНЗ Запорізької області щодо
особливостей впровадження інновацій в навчально-виробничий процес.

