
 

 
Творча група високої педагогічної майстерності «Освітній дайвінг»  

2.2.

1.1 
Організа 

ційне 

засідання 

№1 

Узгодження плану роботи, розподіл завдань, 

формування мікрогруп у відповідності з 

індивідуальною програмою  методичного 

зростання вчителя.Спрямованість роботи 

на розробку внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти 

кер.тв.групи 

Фурсова А. 

М. 

23.09.2020  

2.2.

1.2 
Досліджен

ня 

 Актуальність питання  дотримання 

принципів  олімпізму очима учнів нашого 

ліцею та вчителів 

кер.тв.гр. 

Фурсова А. 

М. 

З 05.10.20 

по 12.10.20 

 

2.2.

1.3 
Засідання   

№2 (разом 

із 

«Олімпійсь

кою 

освітою») 

Чесна оцінка як фундаментальна цінність 

філософії олімпізму та академічної 

доброчесності 

 

кер.тв.групи 

Фурсова А.М. 
21.10.2020  

2.2.

1. 

4. 

Випуск 

бюлетня 

Бюлетень «Чесна оцінка як фундаментальна 

цінність філософії олімпізму та академічної 

доброчесності» 

кер.тв.гр. 

Фурсова А. 

М. 

23.10.2020  

2.2.

1. 

5. 

Відкриті 

уроки 

Педагогічний ярмарок системи методів 

роботи (практичні кроки із досвіду 

досвідчених вчителів) 

заст.дир.  

Данюшина 

Л.М., 

Фурсова А. 

з 02.11.2020 

до 

30.11.2020 

 

2.2.

1. 

6. 

Анкетуван

ня  

«Cкладові професійного іміджу вчителя» кер.тв.гр. 

Фурсова А.М. 
З 03.12.20  

по 08.12.20 

 

2.2.

1. 

7. 

 Засідання   

№3  

 Засідання «Професійний імідж як чинник 

активізації самовдосконалення педагогів»                                                                                                                                         

кер.тв.гр. 

Фурсова А.М. 
16.12.2020  

2.2.

1. 

8. 

Випуск 

бюлетня 

Випуск методичного бюлетеня  

«Професійний імідж як чинник активізації 

самовдосконалення педагогів»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

кер.тв.гр. 

Фурсова А.М. 
18.12.2020  

2.2.

1. 

9. 

 Відкриті 

позакласні 

заходи 

Представлення вчителями творчої групи 

практичних елементів застосування новітніх 

технологій 

заст. дир.  

Біліченко 

С.П., 

Фурсова А.М. 

лютий 2021 

р 

 

2.2.

1. 

10. 

Засідання-

круглий 

стіл №4 

Засідання  «Переваги та недоліки 

дистанційного  online навчання» 

 

Фурсова А.М. 
17.03.2021  

2.2.

1. 

11. 

Випуск 

бюлетня 

Випуск методичного бюлетеня ««Переваги 

та недоліки дистанційного  online навчання» 

кер.тв.гр. 

Фурсова А. 

М. 

18.03.2021  

2.2.

1. 

12. 

Засідання 

творчої 

групи №5 

Аналіз виконання завдань, узагальнення 

досягнень членів творчої групи.                                                                                    

Звіт-презентація роботи  групи  

кер.тв.гр. 

Фурсова А. 

М. 

20.05.2021  

2.2.

1. 

13. 

Підсумко 

ве 

засідання 

Звіт про роботу групи , планування роботи 

на новий навчальний рік:- пропозиції, щодо 

нових форм організації роботи;- проблеми 

,щодо  покращення роботи творчої групи. 

кер.тв. 

групи 

Фурсова А.М. 

20.05.2021  


