Загальний проект програми дій*
на 2018/2019 навчальний рік у окремо взятому ЗЗСО
*носить рекомендаційний характер, кожен заклад ЗЗСО може на його основі
скласти свою програму із вказанням конкретних термінів та виконавців
поря
док

терміни

дія

відповідальн
ий

1.

серпень

Ознайомлення адміністрації ЗЗСО із метою та
теоретичною базою освітнього Проекта

координатор
проекту у
ЗЗСО

2.

серпень

SWOT-аналіз

адміністрація
ЗЗСО

3.

вересень Проведення анкетування педагогічного
колективу (Готовність до впровадження
інновацій)

шкільний
психолог

4.

вересень За результатами SWOT-аналізу та
анкетування визначення активних метод
об’єднань педагогічних працівників.

адміністрація
ЗЗСО

Примітка.
У перший рік реалізації проекту таких груп активних вчительських об’єднань може
бути не багато. Їх задача активно реалізовувати ідеї проекту та поширювати, як
самі підходи так і їх результати. Формувати модель активної взаємодії всіх
учасників процесу (учень-учень, учень-вчитель, вчитель-вчитель, вчитель-батьки).
5.

вересень Проведення цільової педагогічної наради
(ознайомлення із освітнім проектом,
представлення активних методичних груп)

адміністрація
ЗЗСО

6.

вересень Висвітлення мети та конкретних задач проекту
на батьківських зборах
жовтень

адміністрація
ЗЗСО

7.

вересень Складання Плану заходів проекту у своєму
ЗЗСО на рік для популяризації ідей проекту:
жовтень
- відкриті уроки із застосуванням
дослідницького методу навчання
- участь у конкурсах і змаганням за
напрямками проекту
- тематичні тижні
- інтегровані уроки
- інтегровані проекти
- наповнення банку завдань за темами
програми для розвитку дослідницьких
навичок.

активні
методичні
об'єднання

8.

25
вересня

Участь у всеукраїнському вебінарі.
Ознайомлення із Дорожньою картою проекту
та внесення пропозицій до спільних заходів.
Коригування власного плану заходів із
урахуванням Дорожньої карти.

9.

вересень Подання заявки на апробацію навчальних
матеріалів

адміністрація
ЗЗСО

Примітка
Заклад освіти самостійно визначає, які навчальні матеріали серії "Я - дослідник"
ВД "Освіта" буде апробувати. Обласний координатор (за згодою) формує
замовлення від всіх ЗЗСО області.
Творчі колективи одного або різних закладів ЗСО області можуть розробити та
апробувати авторські навчальні матеріали з різних предметів або інтегрованого
курсу. Обласні координатори та наукові консультанти сприятимуть цій роботі.
10.

жовтень

Організація взаємодії учасників проекту в
рамках предметних спільнот.
Участь у циклі предметних вебінарів
(математика, біологія, історія, фізика,
географія, початкова школа)

координатор
проекту у
ЗЗСО,
активні
методичні
об'єднання

Примітка.
Вебінари проводяться з метою висвітлення особливостей дослідницької
методики при викладанні різних предметів та організації предметних
спільнот Проекту
11.

Пошук потенційних партнерів та заключення
партнерських угод

адміністрація
ЗЗСО

12.

жовтеньтравень

Розробка дослідницьких завдань, сценаріїв
уроків у дослідницькій методиці, навчальних
дослідницьких проектів за темами програм з
різних предметів для розвитку дослідницьких
навичок учнів та наповнення спільного банку
навчально-методичних проекту “Я-дослідник”.

активні
методичні
об'єднання

13.

жовтеньтравень

Проведення апробації навчальних матеріалів.

активні
методичні
об'єднання

14.

жовтеньтравень

Проведення заходів відповідно до Програми
реалізації проекту в ЗЗСО.

координатор
проекту у
ЗЗСО

15.

жовтеньтравень

Участь у всеукраїнських та регіональних
координатор
заходах відповідно до Дорожньої карти проекту проекту у
“Я - дослідник”
ЗЗСО

16.

травеньчервень

Підсумки роботи за рік. Складання звіту.
Затвердження звіту педагогічною радою.

адміністрація
ЗЗСО

17.

червень

Провести підсумки апробації
навчально-методичних матеріалів.

адміністрація
ЗЗСО

18.

червень

Взяти участь в другій літній школі «Я -

адміністрація
ЗЗСО

дослідник» для представників базових шкіл
19.

червень

Взяти участь у вебінарі за результатами
діяльності проекту “Я дослідник” у 2018/2019
навчальному році

