ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс
на кращу освітню ініціативу педагогічного складу
(викладачів, майстрів виробничого навчання, голів
методичних комісій, вихователів гуртожитку, психолога,
соціального педагога, бібліотекаря)
Методичний кабінет ліцею оголошує ліцейний конкурс на кращу освітню
ініціативу, яка буде реалізована конкретним учасником конкурсу у 20162017 н.рр..
Конкурс покликаний створити комунікаційний майданчик для
впровадження найкращих ідей у сферах – навчання; навчально-виробничої
сфери та виробничої (практичної) сфери. Створення менеджментного
міжсферового
партнерства та запровадження інноваційних методів
діяльності в роботі ліцею для його успішного функціонування
направленого на модернізацію і оновлення.
Метою конкурсу є відзначення, популяризація та поширення досвіду
роботи кращих працівників про освітні ініціативи, які будуть реалізовані у
2016-2017 н.рр., що сприятиме зростанню іміджу ліцею .
Учасники конкурсу —викладачі, майстри виробничого навчання, голови
методичний комісій, вихователі гуртожитку, психолог, соціальний педагог,
бібліотекар
Для участі у конкурсі необхідно зареєструватися (заповнити заявку до
10.09.2016) Додаток 1 на сайті КПБЛ http://www.kpbl.ucoz.ua у рубриці
«Конкурс 2017»
Отримані, в рамках конкурсу описи ініціатив, будуть опубліковані на
сайті, а переможці конкурсу отримають Дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.
Спосіб реалізації ініціативи – її оприлюднення шляхом практичного
впровадження (Всеукраїнська конференція; семінар; секція, інша реаліті
форма реалізації).
Переможці визначатимуться в таких номінаціях:
•
краща ініціатива у сфері управління для педагогічних
працівників зі складу резерву.
- Складання Бізнес проекту КПБЛ;
- Складання стратегічного плану розвитку ліцею (збільшення
держзамовлення; зменшення витрат на підготовку одного

•
•
•
•
•

учня; ліцензування сучасних професій на вимогу стану
економіки у державі)
- Складання єдиного щорічного Плану ліцею;
- Генеральний (конкретний) План організації і контролю за
профорієнтаційною роботою (в розрізі - 1. Педагог, 2.
Місяць його роботи вересень-червень по профорієнтації;
3.школи де він був з вересня по червень – (2,3 шкіл мало для
плану 10 чоловік); 4 професії де співпадають його професійні
інтереси - кого привів і де викладає години (наскільки
фейкова його профорієнтація; % абітурієнтів по заявах, які
відвідали ліцей%; % батьків, які відвідали ліцей; кількість
шкільних зборів, які відвідав профорієнтатор. Кількість дом.
адреса
- 5 працює педагог один чи входить у робочу групу по
профорієнтації )
краща ініціатива у сфері навчання (професійно-теоретичний
сектор) – викладачі спецтехнології;
краща ініціатива у сфері навчання (професійно-практичний
сектор) – майстри виробничого навчання;
краща ініціатива у сфері навчання (загальноосвітній сектор) –
викладачі загальноосвітники;
краща ініціатива у сфері методичного супроводу
краща ініціатива у сфері виховання
Критерії відбору переможців:
Головний критерій: модернізація і оновлення навчально-виховного
середовища (процесу)в ліцеї, як результат реалізації ініціативи;

•
•
•
•
•

вплив реалізованої ініціативи на громадський рейтинг (он-лайн
голосування);
актуальність проблеми на вирішення якої була спрямована
ініціатива;
іноваційнійсть та оригінальність;
життєздатність та можливість до самореалізації ініціативи самоменеджменту;
здатність до реаліті - ініціативи.

Визначення переможців:
Конкурсна комісія з визначення переможців конкурсу складатиметься з

представників освітніх партнерських установ та організацій, що входять до
складу Міністерства освіти і науки України, а також незалежного онлайнголосування. Рішення конкурсної комісії буде опубліковане на сайті
КПБЛ у травні 2017 року.

Додаток 1
Заявка
на участь в конкурсі на кращу освітню ініціативу педагогічного

складу (викладачів, майстрів виробничого навчання, голів
методичних комісій, вихователів гуртожитку, психолога,
соціального педагога, бібліотекаря)
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