Перспективний план
проведення експериментальної роботи
Проблема дослідження: Системний підхід до створення навчального середовища з використанням засобів ІКТ та інноваційних технологій.
№ з/п
1
1

2
3

4

Відповідальні
Оформлення
Термін виконання
результатів
за виконання
2
3
4
5
Психологічний аспект експерименту
Травень 2013р.
Визначення рівня психологічної готовності педагогічних
Розробка методики
працівників до інноваційної діяльності.
дослідження
Зміст роботи

Визначення самооцінки готовності педагогів до інноваційної
діяльності, їх труднощів у впровадженні інновацій.
Комплексна діагностика рівня навчальних досягнень учнів з
загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, виробничого навчання
(при вході в експеримент та при його завершенні).
Дослідження комфортності учнів ІІІ-го курсу, груп молодших
спеціалістів.

Розробка методики
дослідження

Анкетування учнів щодо ставлення до інноваційних методик.
Семінарське заняття для учнів ІІ курсу «Мотивація досягнення
успіху»(для учасників предметних олімпіад, професійних турнірів,
конкурсів).
Індивідуальні консультації для педагогів-експериментаторів.
Підготовка лекції «Такт педагога як засіб гармонізації педагогічної
системи».
Провести педагогічний консиліум «Вивчення особистості учня і
методичні рекомендації щодо засобів впливу на нього».

Анкети

Червень 2013р.
Діаграми
Червень2017р.
Розробка методики
дослідження

5
6

7
8
9

Червень 2013р.

Листопад 2013р.
Грудень 2015р.

Заняття-тренінг

2013-2014рр.

Тези

2014-2017рр.

Текст лекції

Січень 2014р.

Методичні
рекомендації

грудень 2013р.

10
1

Науково-методичне забезпечення експерименту
Розробка розгорнутої програми експерименту.
Розробка програми
дослідження

Вересень Жовтень
2013р.

Примітка
6

2
3
4
5

Формування творчих груп та організація їх роботи.
Вибір інноваційних технологій для впровадження в навчальний
процес.
Планування індивідуальних досліджень кожного учасника
експерименту.
Організація постійно діючого науково-практичного семінару
«Впровадження ІКТ технологій в навчальний процес».

6
Проведення педагогічних читань.

Наказ

Вересень 2013р.
Вересень 2013р.

Індивідуальні плани Вересень-грудень
дослідження
2013р.
Заняття семінару за
Вересень 2013.
окремим планом
Січень 2014р.
Методичні бюлетені

2015р.
2016р.
2017р.

7

8

Організація інтерактивних презентацій іноваційних методичних
ідей в рамках роботи шкіл підвищення педагогічної майстерності
викладачів та майстрів в/н.
Інструктивно-методичні наради з головами методичних комісій.
1. Проблеми дослідно-експериментальної роботи методичних
комісій. Реалізація завдань експерименту.

Методичні бюлетені

Нарада
Нарада

2. Про систематизацію і узагальнення методичними комісіями
творчих напрацювань.
10 Проведення круглого столу з метою обміну досвідом з проблеми
«Інноваційний розвиток училища: реалії, проблеми, перспективи».
11 Використання різних методик у підготовці педагогічних кадрів до
здійснення інноваційної діяльності.
12 Підготовка науково-методичних статей щодо роз'яснення основних
завдань, ідей дослідно-експериментальної роботи.
13 Проведення попередньої дослідно-екпериментальної роботи,

2014-2017рр.

Серпень 2013р
.

Методичний
бюлетень

травень 2014р.

Сценарії занять

2013-2016рр.

Науково-методичні
статті
Загальна методика

постійно.
Вересень-грудень

уточнення методики дослідження, її експертиза.
14 Організація постійно діючої виставки науково-методичної
літератури з проблеми педагогічних інновацій.
15 Висвітлення інформації у методичному віснику, розділ «Стратегія
успіху», який висвітлював би хід експериментальної роботи.
16 Проведення панорами відкритих уроків теоретичного та
виробничого навчання інноваційного характеру.
17 Розробка методичних рекомендацій учасниками експерименту
щодо впровадження інноваційних технологій.
18
Підготовка і проведення декади інноваційних творчих уроків з
виробничого навчання, створення відеотеки.
19 Вдосконалення методичного забезпечення інноваційних процесів.
Розробка навчальних посібників, методичних збірників, мініпідручників, які забезпечують впровадження інновацій в
навчальний процес.
20 Створення каталогу кращих уроків, проведених з використанням
інноваційних технологій (технології критичного мислення,
Методисти
інтерактивного навчання, інформаційних технологій, проектної
технології, технології різнорівневого навчання на основі
обов’язкових результатів).
21 Здійснення постійного обов’язкового моніторингу перебігу
Кваліметрична
інноваційних процесів, створення кваліметричної групи.
група
22
Організація на базі комп’ютерних класів навчання з використанням
інформаційних технологій.
23
Розробка веб-сайту експериментального педагогічного
майданчика.
24
Презентація науково-методичного доробку методичних комісій за
Голови
період експерименту.
методкомісій
1
2
3
26
Створення мультимедійного словника педагогічних інновацій.
27

Розробка програмних педагогічних засобів з професій «Оператор
комп'ютерного набору», «Діловедення», «Комерційна діяльність».

дослідження

2013р.

Виставка

2014-2017рр.

Інформаційнометодичний вісник

Щоквартально

Відеозбірка

2014-2017рр.

Методичні
рекомендації

2013-2017рр.

Відеотека

Червень 2014
червень 2017.

Навчальні
посібники,
методичні збірники,
міні-підручники

постійно

Каталог

2014-2017рр.

Діаграми

2013-2017рр.

Заняття з учнями

2013-2017рр.

Веб-сайт

Березень 2014р.

Виставка

Січень 2015р.

4
Мультимедійний
словник

5

Програмні засоби

Грудень 2016р.
Березень 2016р.

6

Організація роботи педколективу з використанням отриманих
результатів учасниками експериментального майданчика.
Підготовка збірника наукових статей педагогічних працівників під
загальною назвою «Інноваційні та ІК- технології в навчанні».
Започаткування співпраці з науково-методичними журналами

29
30

Педагогічні
працівники

Навчальний процес

2015-2017рр.

Педагогічні
працівники

Збірник статей

2015-17р.

Узагальнені
результати
експерименту

Листопад-грудень
2016р.

Аналіз результатів експерименту шляхом зіставлення з
поставленою метою. Корегування гіпотези відповідно до
отриманих результатів.

31

Проведення науково-практичної конференції для педагогічних
працівників «Від мови наукової теорії до інноваційної практики».

32

33

1
2
3
4
5

Жовтень 2016р.

Видання підсумкових матеріалів експериментальної роботи з
визначенням умов і принципів модернізації навчально-виховного
.
Науковий звіт
Грудень 2016р.
процесу в ПТНЗ засобами інноваційних технологій.
Управлінський аспект експерименту
Придбання добірки науково-методичної літератури з питань
Протягом року 2013Добірка літератури
впровадження інноваційних технологій.
2014р.
Добір кадрів для проведення експериментальної роботи.
Серпень-вересень
2013р.
Придбання відеокамери, нового комп'ютерного обладнання.
2013р
Ведення паспортів творчої активності педагогів.
Творчі паспорти
вересень 2013р.
Посвідчення на
Методичне патентування інноваційних педагогічних знахідок.
раціоналізаторську
Методична
методичну знахідку з
2013-2017рр.
рада
питань удосконалення
навчального процесу

6

Створення моделі професійного росту викладача, майстра
виробничого навчання за умов впровадження інноваційних
технологій.

Методична
рада

Схеми

Вересень-грудень
2013р.

7

Мотивація педагогічного колективу щодо впровадження інновацій.
Здійснення управлінської діяльності в інноваційному режимі.

Розробка системи
засобів впливу
Проведення педрад,
інструктивних нарад

Протягом
експерименту
Протягом
експерименту

