Школа перспективного педагогічного досвіду для заступників директорів з
навчально-виробничої роботи ПТНЗ Запорізької області
28 травня 2014 року на базі ДНЗ «Запорізький професійний торговокулінарний ліцей» проведено школу перспективного педагогічного досвіду для
заступників

директорів

з

навчально-виробничої роботи на
тему

«Комплексно-методичне

забезпечення

професійно-

теоретичної підготовки».
Роботу

школи

розпочав

виконуючий обов’язки директора
НМЦ ПТО у Запорізькій області
Паржницький

Олександр

Вікторович. В своєму виступі він наголосив на необхідності тісної співпраці між
адміністрацією навчальних закладів та науково-методичним центром з питань
обміну досвідом та надання необхідної методичної допомоги.
Куратор школи – заступник директора НМЦ ПТО у Запорізькій області
Ципріанова Світлана Георгіївна,
підкреслила
засідання

актуальність

теми

зазначила

про

і

необхідність
організації

поєднувати
та

методичної

роботи

апробовані,

так

в

провадженні
як
і

нові

старі,
та

нестандартні методи роботи.
Своєю системою роботи з
методологічних основ створення
комплексно-методичного забезпечення у ході роботи школи поділилась заступник
директора ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» Прищепна Вікторія Вікторівна. Вона
наголосила що удосконалення процесу навчання й виховання учнів професійнотехнічних навчальних закладів значною мірою залежить від забезпечення
навчально-виробничого процесу навчальною та методичною літературою, наочним
приладдям та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами.

Викладач вищої категорії ДНЗ «Запорізький ПТКЛ» Єловець Тамара
Михайлівна продемонструвала роботу по створенню комплексно-методичного
забезпечення

предмету

приготування

їжі

«Технологія
з

основами

товарознавства». Викладач ознайомила
слухачів

школи

з

інноваційними

підходами до створення комплекснометодичного
Вона

забезпечення

продемонструвала

предметів.
презентації

майже з усіх навчальних тем. Особливу
увагу

привернули

навчальні

відео

майстер-класів, якими викладач користується при поясненні нового матеріалу на
уроках.
В свою чергу Ципріанова С.Г. довела до відома слухачів школи заходи відділу
професійно-технічної, вищої освіти та інноваційної діяльності Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації щодо організованого
закінчення 2013-2014 навчального року, зупинилась
на ключових моментах та методології проведення
педагогічних
створенні

рад,

наказів

по

результатам
навчального

року,

а

також нагадала основні
напрямки роботи щодо
організованого початку
нового

навчального

року.
Підведення підсумків роботи показало, що
засідання було змістовним, цікавим, інформативним.
Бажаючі мали змогу взяти в електронному вигляді інформацію, що їх зацікавила:
доповіді,

презентації,

навчальні

фільми,

приклади

наказів,

нормативну

документацію та методичні рекомендації для подальшого опрацювання та
використання в роботі.

