ПЛАН
роботи методичного кабінету відділу освіти
Трускавецької міської ради на квітень2018 року
№
з/п
1

Зміст роботи
Майстер-клас інноваційних
технологій у ДНЗ для вихователів

Термін виконання

02.04.2018р.

Відповідальний за
виконання
ДНЗ №2
Томашівська Н.В.

04.04.2018р. ДЮСК:
11.00 – ДНЗ;

2

Засідання міської атестаційної комісії
ІІ рівня

11.45- НВК;
12.30 – СЗШ№3;

Лобик О.П.,
Форемна І.М.

13.15 – СЗШ№1;
14.00 – керівники
НЗ

3

Міський конкурс малюнка серед
учнів 1-4 класів та вихованців БУТ
«Великодній дивограй»

4

Регіональний семінар методистів
закладів позашкільної освіти
«Національно-патріотичне виховання
ЗПО засобами краєзнавства та
музейної педагогіки»

5

Міський семінар з іноземної мови

6

Підготовка до проведення
тематичних курсів «Застосовування
інтерактивного програмнотехнологічного навчального
комплексу SMART Board у
навчальному процесі»

7

Семінар для вчителів польської мови
(другий предмет, факультатив)

8

Проведення у ЗНЗ навчальнопізнавальних перерв з англійської
мови “It’s time to have some fun” у
рекреаційних зонах.

9

Семінар
методистів
рай(міськ)
методкабінетів, які відповідають за

12.04.2018р.

м/к, Томашівська
Н.В.

12.04.2018р.

БУТ, Осійчук Т.В.

14.04.2018р.

НВК «СЗШ№2гімназія», Кремко
Л.Й.

до 15.04.2018р.

16.04.2018р.

Мілян Г.М.

Стаськів О.О.

За окремим графіком Стаськів О.О.

19.04.2018р.

ЗНЗ, Лисенко Л.А.

викладання математики «Розвиток
творчих здібностей учнів на уроках
математики у контексті вимог Нової
української школи»
10

Х міський фестиваль дитячої
творчості «Мелодія намиста»

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ
18-20.04.2018р.
18.04.2018р.

11

Засідання методичної ради

12

Участь в обласній науковопрактичній конференції методистів,
які відповідають за викладання
географії «Науково- методичний
підхід до реалізації компетентнісного
потенціалу шкільної географії»

13

Участь в обласному практичному
семінарі з обміну досвідом
«Використання хмарного офісу 365 в
управлінській та навчально-виховній
діяльності навчального закладу»

14

Інтелектульна гра серед команд
дошкільнят ДНЗ «Пізнайко»

15

Нарада з головами шкільних МО
вчителів географії щодо укладання
методичної розробки «Трускавецьперлина Прикарпаття»

Форемна І.М.
Форемна І.М.
Гаврилик Ж.І.

19.04.2018р.

Гаврилик Ж.І.
Сенькевич А.О.

20.04.2018

Мілян Г.М.

24.04.2018 р.

ДНЗ №7,
Томашівська Н.В.

23.04.2018р.

Гаврилик Ж.І.

25.04.2018р.

Гаврилик Ж.І.

16

Участь в обласній науковопрактичній конференції «Сучасні
стратегії філологічної освіти в
контексті концепції «Нової
української школи»

26.04.2018 р.

17

Нарада практичних психологів,
соціальних педагогів щодо річних
звітів

Завідувач методичного кабінету

Стаськів О.О.

СЗШ №1,
Томашівська Н.В.

І.М.Форемна

