Додаток 1
до наказу навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
від 13.09. 2016 № 41
ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс «Класний керівник року»
серед професійно-технічних навчальних закладів
І. Загальні положення
Обласний конкурс «Класний керівник року» (далі - Конкурс) проводиться
навчально-методичним
центром
професійно-технічної
освіти
у
Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровською обласною організацією
Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти.
ІІ. Мета та основні завдання конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою сприяння зростанню престижності звання
класного керівника професійно-технічних навчальних закладів, його ролі і
статусу як компетентного педагога ХХІ століття у виконанні завдань,
покладених Законом України «Про професійну освіту».
Основними завданнями конкурсу є:
 удосконалення фахової майстерності педагога;
 виявлення досвіду кращих педагогічних працівників - класних керівників,
які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми і
методи виховної роботи, інноваційні виховні технології;
 популяризація педагогічних здобутків класних керівників-новаторів;
 створення інформаційного освітнього простору з питань роботи класних
керівників;
 співпраця педагогічних працівників та навчальних закладів системи ПТО
регіону з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськості до проблем освіти, виховання підростаючого покоління.
ІІІ. Учасники конкурсу
3.1. Участь у конкурсі на добровільних засадах беруть педагогічні працівники
(вчителі, майстри виробничого навчання, соціальні педагоги, практичні
психологи, вихователі) - класні керівники І-ІІІ курсів професійно-технічних
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності за
основним місцем роботи незалежно від віку, які мають відповідну фахову освіту
та стаж педагогічної роботи не менше трьох років (далі - Учасники).
3.2. Для участі в конкурсі учасники подають в електронному вигляді до НМЦ
ПТО наступні документи:
 заява на участь у конкурсі;
 анкета за формою згідно з додатком;
 фотографія (9х13 см);
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 опис досвіду роботи у письмовій
формі в одному примірнику
державною мовою на електронних носіях (опис досвіду, система виховної
роботи, яка визначена учасником як ефективна, використання проектних
технологій, розробки практичних справ із учнями та їх батьками) (далі конкурсні роботи).
ІV. Організація проведення конкурсу
4.1. Конкурс проводиться дистанційно.
Умови проведення конкурсу оприлюднюються на сайті НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області.
4.2. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап – (відбірковий) учасники надсилають протягом січня - лютого
2017 року конкурсні роботи на електронну адресу buravov.festival@yandex.ua за
підсумками журі та «народного голосування» які набрали найбільшу сумарну
кількість балів і визначаються учасники ІІ етапу;
ІІ етап – (обласний) проводиться у березні 2017 року, переможці І
(відбіркового) етапу, за результатами якого визначаються три переможці у
кожній номінації:
- «Актуальність і новатика в сучасній освіті»;
- «Інновація у виховному просторі»;
- «Оригінальність і креатив»;
- «Майстерня корпоративного вдосконалення»;
- «Сучасна модель учнівського самоврядування».
4.5. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою на
електронних носіях (формат А-4 шрифт TNR; кегль 14, міжрядковий інтервал
1,5).
Матеріали учасника повинні містити:
- опис виховної системи групи з повним розкриттям її компонентів. Виховна
система представляється описово та у вигляді моделі (обсяг – до 10
друкованих сторінок);
- опис власного педагогічного досвіду, у якому розкрито авторські ідеї щодо
переходу від окремих напрямів виховання до проектування виховної
системи, розроблення цільових програм та проектів. Обґрунтовано
цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, що передбачає
вивчення учнів, психолого-педагогічне діагностування, підпорядковане меті
виховання і здійсненню виховного впливу, об’єктивне оцінювання
результатів виховної діяльності. Описано організацію виховної роботи за
програмою виховання для окремої групи з урахуванням індивідуальнопедагогічних можливостей педагогів і батьків, результатів вивчення рівнів
фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів (обсяг – до 5
друкованих сторінок);
- презентацію власного педагогічного досвіду в програмі РоwегРоіпt
(не менше 15 слайдів);
- розробки виховних справ (3-4 заняття), що розкривають специфіку системи
роботи класного керівника ПТНЗ над проблемою, сучасні підходи до
організації виховного процесу в групі тощо;
- фотоматеріали (4-5 сюжетних фото-, відео);
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- перелік
публікацій
класного
керівника (якщо такі є).
Оцінювання матеріалів учасника конкурсу та завдань обласного етапу
Конкурсу здійснюється відповідно до критеріїв, встановлених журі ІІ обласного
етапу та «народного голосування».
При оцінюванні матеріалів учасника конкурсу та завдань обласного етапу
увага звертатиметься на вміння виділяти актуальні проблеми, які постали перед
сучасною освітою у контексті виховання особистості, здатної забезпечувати
розвиток Української держави; уміння визначати основні стратегії національнопатріотичного виховання, а також рівень практичної значущості поданих
матеріалів (актуальність, оригінальність, новизна, технологічність, стилістична
грамотність).
4.6.За результатами оцінювання представлених конкурсних матеріалів
учасників обласного Конкурсу визначається 3 конкурсанта
у кожній з
визначеної номінації.
4.7. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються
протоколами засідання журі, за підписами всіх членів журі.
VІ. Критерії оцінювання конкурсу
Конкурс носить персональний характер. Оцінювання відбувається за
бальною системою. За результатами «народного голосування» та за висновками
журі відбувається розгляд і оцінювання матеріалів претендентів та пропонується
он-лайн співбесіда. За результатами якої журі визначає (за сумою набраних
конкурсантами балів) переможців І етапу Конкурсу.
Роботи, представлені на Конкурс, оцінюються за наступними критеріями
(за п’яти бальною системою, максимальна кількість балів - 42):
- відповідність представленої роботи задачам Конкурсу;
- наукова, методична, практична, соціальна та дидактична значимість;
- актуальність обраної проблеми;
- цілісність опису виховної системи чи системи роботи з певного
напрямку;
- ефективність виховної системи як способу організації життєдіяльності
учнівського колективу;
- доцільність та ефективність використання сучасних педагогічних
технологій;
- впровадження інноваційних форм та методів діяльності класного
керівника, їх практична спрямованість.
V. Організаційний комітет та журі конкурсу
5.1. Для організації та проведення обласного Конкурсу створюється
організаційний комітет та журі з числа представників навчальних закладів
системи ПТО, працівників науково-методичних установ, представників місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).
5.2. Склад організаційного комітету та журі Конкурсу затверджується
наказом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
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VI. Визначення переможців конкурсу
6.1. На підставі оціночних відомостей журі ІІ етапу Конкурсу
визначаються переможці конкурсу.
6.2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали за результатами ІІ
(обласного) етапу найбільшу кількість балів.
6.3. Переможці конкурсу нагороджуються відповідними дипломами
Навчально-методичного центра професійно-технічної освіти, решта учасників грамотами Дніпропетровської обласної громадської організації Всеукраїнської
асоціації працівників профтехосвіти.
6.4. Результати конкурсу затверджуються наказом НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області та оприлюднюються на офіційному сайті та в
обласній педагогічній газеті «Джерело».
6.5. Оголошення результатів Конкурсу відбудуться у березні 2017 року під
час урочистої церемонії нагородження конкурсантів за участю педагогічної
громадськості та з висвітленням в засобах масової інформації.
VІІ. Розповсюдження та публікація конкурсних робіт
Публікація та розповсюдження Конкурсних робіт, що надійшли на
конкурс,
здійснюються
навчально-методичним
центром
ПТО
у
Дніпропетровській області.
Конкурсні роботи переможців буде розміщено у обласній педагогічній
газеті «Джерело».

