Методична робота.
У січні місяці
було проведено засідання предметної циклової комісії
вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
Порядок денний був визначений відповідно до плану роботи ПЦК на 20132014 навчальний рік. Під час зустрічі вчителів були розглянуті питання які
направлені на підвищення професійного та творчого рівня вчителя.
Основна увага була приділена вимогам до календарного планування
вчителів даного циклу на II семестр. Голова ПЦК Козаченко Л.А. визначила
вимоги до складання вчителями календарного планування
по своїх
предметах. Серед цих вимог:
- творчий підхід до запропонованого навчального програмового матеріалу
та його розділів;
- допуск об’єднання вивчення матеріалу кількох тем, перерозподіл
послідовності їх вивчення;
- можливість вчителя запропонувати окремі питання для самостійного
вивчення учнями матеріалу;
- ширше використання міжпредметних зв’язків;
- необхідність проведення тематичного оцінення по завершенню вивчення
теми.
Під час роботи ПЦК дано аналіз проведенню предметного тижня з історії,
правознавства, географії, захисту Вітчизни. В процесі проведення
предметного тижня було випущено серію стінних газет. Найбільш цікавою і
змістовною була рубрика газет з теми « Українці, якими я пишаюсь»
( підготувала вчитель історії Рубайло А.В.)
Вчителями історії Селюк Т.М., Порпленко М.П., Рубайло А.В були
проведені і проводяться інформаційні хвилинки « Події в Україні та світі».
Було проведено вікторини « Я люблю Україну» для учнів 11 класів( вчитель
історії Рубайло А.В. ). та « Ти людина - ти маєш права» для учнів 9 класів
( вчитель права Козаченко Л.А.)
Учнів 10 класів разом з вчителем географії Рубаненко Л.І. провели
круглий стіл на тему « Європейська інтеграція», де учні підготували
інформацію про утворення та розвиток Європейського союзу, висловили
своє бачення про зв’язки України з ЄЕС.
В межах предметного тижня учителями, що атестуються, проведені виховні
заходи та відкриті уроки на тему « Основи конституційного права
України»(10 клас, вчитель правознавства Козаченко Л.А.) та « Сучасний
образ Франції» ( 10 клас вчитель географії Руба ненко Л.І.).
В цілому предметний тиждень пройшов організовано, змістовно, цікаво,
творчо. Найактивніші учнів були відзначені подяками, грамотами,
подарунками.
Традиційно діючою стала рубрика « Консультує психолог».Ось і на цьому
засіданні розглянуто актуальне питання спілкування вчителя з « важкими
батьками».При освітленні даної теми були використані поради практичного

психолога м. Харків Н.В.Чуб, яка дає рекомендації, поради вчителям як
спілкуватися з такими батьками, щоб не дати вчителю загнати себе в кут.
Родзинкою засідань завжди є проведення психологом практичних занять з
вчителями. Ось і на цьому засіданні психолог Соловей І.І. провела тренінг
« Хто він - справжній вчитель» , метою якого було допомогти вчителям
усвідомити проблеми в особистісній і професійній сферах, сприяти
підвищенню мотивації педагогів до саморозвитку і самореалізації.

