
Педагогічна рада – конференція 

 «ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ШКОЛИ               

    ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

  ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
                                                  Шановні колеги! 

28.03.2016. о 13.00.  

в музичній залі  відбудеться педагогічна рада – конференція. 

                                       

Порядок денний: 

1. Використання інновацій у виховній роботі школи як засіб розвитку 

громадянської компетентності учнів (Доповідає Васильєва І.М.) 

  

Всім вчителям бути готовими до: 
 

- творча група доповідає про завдання, зміст, використання певної 

виховної      технології, наводить приклади з досвіду роботи; 

 

- всі інші вчителі беруть участь у обговорення  найпоширеніших 

виховних  технологій (проведених виховних годин, виховних заходів, 

тематичних ранків з даної теми) 

 

- Технологія виховання духовної культури школяра 

- Проектна технологія 

- Ігрова технологія 

- Колективні творчі справи 

- Технологія Інтерактивна акція 

- ІКТ - технології 

Під час виступів дотримуватись правил: 

 

► Говорити по черзі 

► Слухати і чути 

► Бути толерантним 

► Висловлюватися конкретно 

► Бути позитивним 

 

Регламент: 

Доповідач до 20 хвилин 

Творча  група вчителів до 8 хвилин 

Виступаючі до 2 хвилин 

 

 



 До відома 

 

  Педагогічна рада - конференція  
 

 Педагогічна рада-конференція поєднує якості й педагогічної 

ради і наукової конференції.  

 Проводиться педрада такої форми у вигляді серії коротких 

 ( до 10–15 хв.) доповідей, що містять підсумки творчої, навчально-

виховної, науково-методичної роботи педагогів і керівника. 

 

 Творчий обмін досвідом - суть педради-конференції.  

 

 Тематика педрад-конференцій може бути присвячена як 

підсумкам роботи установи в цілому, так і окремій 

загальнопедагогічній проблемі, носити науково-практичний 

характер. 

  Їхня особливість 

• обов'язкові заохочення й нагородження ( за підсумками року);  

• оформлення й випуск матеріалів, що узагальнюють 

педагогічний досвід; 

• облік і реалізація пропозицій і рекомендацій педагогів у 

планах наступного навчального року.  

 

 Якщо тема педради-конференції торкається окремої 

педагогічної проблеми, то педрада може складатися з декількох 

частин, наприклад, з основного повідомлення й діалогу, який 

організує адміністрація з групою фахівців (вчителями - 

предметниками, психологом, вихователями тощо).  

 Їхні відповіді на задані питання будуть спонукувати інших 

учасників розбудовувати тему, висловлюючи свою думку. По 

закінченні ухвалюються відповідні рекомендації 
 


