УПРАВЛІНСЬКИЙ
АСПЕКТ РОБОТИ
ЗІ СТАРШИМИ
МАЙСТРАМИ

Дайте працівникам відчути, що вони
цінні для колективу, бо виконують
необхідну роботу. Кожна людина
повинна усвідомити, що її робота
важлива, що її помітять, оцінять.
Афоризми для управлінців

http://ua.textreferat.com/referat-10860-1.html

2009-2010
Конкурси майстрів
Лютий
Штукатур,
лицювальникплиточник, маляр
Електрогазозварник
Березень
Електрослюсар
Кухар, кондитер
Конкурси учнів
Березень
Лицювальникплиточник
Квітень
Електрозварник
ручного зварювання

2010-2011
Листопад
Тиждень
електрослюсарів
Січень
Перевірка КМЗ
предметів та професій
Лютий
Тиждень
електрогазозварників
+конкурс учнів ЕГЗ
+конкурс майстрів ЕГЗ
Березень
Тиждень кухарів,
кондитерів
+ Перевірка КМЗ
предметів та професій
+конкурс учнів
штукатурів
Квітень

Тиждень будівельних
професій

2011-2012

2012-2013

Жовтень
Тиждень
електрослюсарів
Грудень
Огляд-конкурс КМЗ
предметів та професій
(огляд-конкурс
кабінетів і майстерень)
Лютий
Конкурси
профмайстерності
серед учнів
+ Тиждень будівельних
професій
Квітень
Тиждень кухарів,
кондитерів

Вересень
Конкурс майстрів
кухарів
Жовтень
Тиждень кухарів,
кондитерів
Листопад
Тиждень будівельних
професій
Лютий
Тиждень
електрослюсарів
+конкурс майстрів
(слюсарні роботи)
Березень
Тиждень
електрогазозварників

2013-2014
Вересень
Тиждень кухарів, кондитерів
Листопад
Тиждень будівельних
професій
Лютий
Тиждень електрослюсарів
Березень
Тиждень
електрогазозварників
Конкурси учнів в
програмах тижнів

2014-2015
Вересень
Тиждень професій торговокулінарного профілю
Жовтень
Тиждень професій
електротехнічного профілю
Лютий
Тиждень
електрогазозварників
+ конкурс майстрів ЕГЗ
Березень
Виставка і аналіз технічної
творчості
Конкурси учнів в
програмах тижнів

2015-2016
Жовтень
Тиждень
електрогазозварників
Листопад
Тиждень професій торговокулінарного профілю
+ Конкурс майстрів кухарів,
кондитерів
Лютий
Тиждень будівельних
професій
+ конкурс майстрів
кранівників
Березень
Конкурс учнів ЕГЗ
Червень
Тиждень професій
електротехнічного профілю

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОГО МАЙСТРА:

- нормативно-правова,
- управлінська,
- психолого-педагогічна,
- технологічна,
- методична,
- підприємницька та інші.

УМОВИ ПОЯВИ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ:
1. Спрямована діяльність старшого майстра ПТНЗ на зростання
результативності роботи педколектива в цілому.
2. Стимулююча діяльність старшого майстра в питаннях зростання
ділової кваліфікації і педагогічної майстерності майстрів в/н.
3. Вивчення і пропаганда досягнень та досвіду роботи інших
педколективів або майстрів в/н.
4. Створення комфортної психологічної атмосфери серед майстрів
в/н.
5. Ефективне індивідуальне консультування старшим майстром
майстрів в/н з питань передового педагогічного та виробничого
досвіду.

