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ПЛАН РОБОТИ
методичної комісії класних керівників
на 2017-2018 навчальний рік
Єдина педагогічна тема колективу: «Рівень професійної компетентності викладача
– вирішальний фактор забезпечення якості освіти».
Педагогічна тема методичної комісії: «Розвиток громадянської компетентності через
творчий підхід до виховного процесу в ліцеї»
Дата
Серпень

Вересень

Тема і зміст засідання
Засідання 1. Організаційне
1. Аналіз роботи методичної комісії
класних керівників за минулий
навчальний рік.
2. Нормативно-правове забезпечення
виховного процесу.
3. Обговорення плану роботи МККК
на 2017/18 н.р.
4. Експрес-інформація (підсумки
оздоровлення учнів улітку,
працевлаштування випускників)
Засідання 2. Системний підхід до
розв'язання проблеми соціалізації
учнів
1. Виховна технологія ПТНЗ
«Громадянська соціалізація учнів».
2. Адаптація виховної системи групи
до виховної технології ПТНЗ
(рекомендації щодо планування).
3. Проведення відкритих виховних
годин згідно плану роботи
методичного кабінету
4. Участь в обласному проекті
«Психолог року -2018»

Відповідальний

Заступник
директора з НВихР,
психолог, голова
методичної комісії

Заступник
директора з НВихР,
голова методичної
комісії, психолог
класні керівники,
майстри в/н,
учні

Примітка
про
виконання

Листопад

Лютий

Квітень

Засідання 3. Формування в учнів
життєвих орієнтирів через роботу
самоврядування
1. Система роботи класного
керівника з формування життєвих
орієнтирів.
2. Класний керівник – учень:
налагодження партнерств
3. Експрес-інформація: підсумки
моніторингу рівня вихованості
4.Консультації для членів МККК, які
атестуються з питання формування
авторського портфоліо «Моя
атестація»
Засідання 4. Нові технології
виховання як основний чинник
стабільного процесу формування й
прийняття учнями гуманістичних
цінностей та зразків громадської
поведінки
1. Виховання громадянина з
демократичним світоглядом шляхом
упровадження новітніх технологій
для розвитку творчої особистості.
2. Роль учнівського самоврядування
у вихованні громадянських
цінностей.
Засідання 5.
1.Обговорення методичних
рекомендацій з питань виховної
роботи відповідно «Концепцій
виховання дітей та молоді в
національній системи освіти»
2. Проведення виховних заходів на
тему: «Чорнобиль - наш біль, наша
трагедія».

Червень
Засідання 6.
1. Підведення підсумків роботи МК
класних керівників за 2017-18н.р.

ГОЛОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Заступник
директора з НВихР,
голова методичної
комісії, класні
керівники

Заступник
директора з НВихР,
керівник
методичної комісії,
класні керівники

Голова методичної
комісії,
заступник
директора з НВихР,
класні керівники

Заступник
директора з НВихР,
керівник
методичної комісії,
класні керівники
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