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План заходів
роботи з обдарованими дітьми
Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лозівської районної ради Харківської області
на 2018/2019 н.р.
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Основні заходи

Термін
Відповідальний
виконан
І. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ
Розроблення
методичних
рекомендацій
для Вересень ЗДзНВР
виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей
Ковальова О.М.
та здібної учнівської молоді
Керівники МО
Проведення
проблемно-тематичних
обговорень Протягом Адміністрація
психолого-педагогічних та методичних аспектів
року
роботи з обдарованими дітьми із залученням вчителів
вищої категорії, учителів, які мають педагогічні
звання
Організація і робота творчих груп вчителів із Вересень, Ковальова О.М.
проблеми обдарованості дітей
протягом
року
Проведення семінарів, засідань педрад, присвячених Протягом Адміністрація
проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та
року
Учителі-предметники
учнів, впровадження в навчальний процес нових
освітніх технологій
Створення на базі шкільної бібліотеки тематичного Вересень, Архіпова Л.І.
підбору літератури для інформаційно-методичного поповню
забезпечення роботи з обдарованими учнями
вати
протягом
року
Участь у районних,обласних конкурсах творчих Протягом Учителі школи
учителів та психологів, виставках нових освітніх
року
технологій та методичних засобів, творчих проектах,
конкурсах «Учитель року», орієнтованих на
вдосконалення роботи з обдарованими дітьми
Забезпечення якісної підготовки учнів до участі в Протягом Ковальова О.М.
районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах,
року
Лазаренко С.М.
конкурсах, творчих турнірах, мистецьких фестивалях,
Кочергіна О.А.
наукових учнівських конференціях, виставках
учителі-предметники
творчих робіт тощо
Розроблення методичних матеріалів для підготовки Вересень, Учителі-предметники
учнів до участі в міських, обласних, всеукраїнських поповню
олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних
вати
змаганнях, турнірах.
протягом
року
ІІ. СИСТЕМА ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Діагностичне обстеження на виявлення обдарованих Вересень, Адміністрація школи
дітей
протягом
року

2 Проведення моніторингу результатів навчальних
досягнень учнів з навчальних предметів за
результатами тематичного, семестрового і річного
оцінювання
3 Виявлення обдарованих дітей шляхом спостереження
в різних умовах:
 на уроках;
 в нестандартних ситуаціях;
 на олімпіадах і конкурсах, при аналізі
результатів;
 при виконанні диференційованих завдань,
аналізі результатів;
 при виконанні творчих робіт тощо
4 Відвідування уроків учителів-предметників з метою
виявлення обдарованих і здібних учнів
5 Організація і проведення інтелектуальних ігор,
конкурсів, турнірів

Протягом
року

Ковальова О.М.
Учителі-предметники

Протягом
року

Учителі-предметники

Протягом
року
Протягом
року

Адміністрація школи

Анкетування учнів і вчителів з питань мотивації
навчання школярів

Вересень,
протягом
року
Протягом
року
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Ведення обліку і аналіз інформації з олімпіад і
конкурсів

Учителі-предметники

класні керівники
Ковальова О.М.

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ З
ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Розроблення пакета документів (тести, анкети тощо) Вересень, Ковальова О.М.
для створення системи соціально-психологічної поповню
підтримки обдарованих дітей школи, надання учням
вати
необхідних консультацій.
протягом
року
Складання планів індивідуальної роботи з учнями Вересень Вчителі- предметники
щодо підготовки до І та ІІ етапів Всеукраїнських Жовтень
учнівських олімпіад на 2018/2019н.р.
Проведення
індивідуальних
консультацій
і Протягом Вчителі- предметники
розвивальних занять з обдарованими дітьми за
року
результатами проведених діагностик
Проведення розвивальних ігор, занять:
Протягом Ковальова О.М.
1. Перетворимо мрію в реальність.
року
Вчителі- предметники
2. Початок вічного шляху вперед.
3. Мистецтво правильно мислити.
4. Творче вирішення проблем
5. Способи зняття нервово-психічної напруги.
Оформлення індивідуальних карт особистості Жовтень Ковальова О.М.
обдарованих дітей
Класні керівники
Проведення консультацій з учителями «Врахування Жовтень Ковальова О.М.
індивідуальних
особливостей
у
роботі
з
обдарованими дітьми»
Індивідуальне консультування вчителів з питань Протягом Ковальова О.М.
роботи з обдарованими учнями
року
Лазаренко С.М.
Участь у засіданнях ШМО з питань обдарованих Протягом Ковальова О.М.
учнів
року
Лазаренко С.М.

Проведення індивідуальних консультацій для батьків Протягом Ковальова О.М.
обдарованих учнів
року
Учителі-предметники
10 Виступи на батьківських зборах:
Протягом Ковальова О.М.
–
«Обдарована дитина»;
року
–
«Кожна дитина талановита»
ІV. НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
1 Поповнення
інформаційного
банку
даних Вересень, Лазаренко С.М.
«Обдарований учень»
корекція Ковальова О.М.
протягом Учителі-предметники
року
2 Розроблення тематики додаткових творчих завдань вересень Учителі-предметники
для обдарованих учнів
3 Планування роботи з урахуванням додаткових вересень Учителі-предметники
творчих завдань
4 Планування уроків з урахуванням додаткових Протягом Учителі-предметники
нестандартних завдань.
року
5 Формування на уроках і в позаурочній роботі Протягом Учителі-предметники
навичок індивідуальної роботи, роботи в парах,
року
групах.
6 Формування на уроках і в позаурочній роботі Протягом Учителі-предметники
навичок
самостійної
роботи
з
довідковою
року
літературою.
7 Організація і проведення І етапу Всеукраїнських Вересень- Ковальова О.М.
олімпіад з навчальних предметів.
жовтень учителі-предметники
9

Організація участі учнів
у ІІ і ІІІ етапах
Всеукраїнських олімпіад з базових предметів,
створення належних умов для участі в них
обдарованих учнів.
9 Проведення
«роботи
над
помилками»
за
результатами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з
навчальних предметів.
10 Висвітлення й популяризація в засобах масової
інформації участі школярів у всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів,
конкурсах, творчих турнірах, мистецьких фестивалях,
наукових учнівських конференціях, виставках
творчих робіт тощо.
11 Проведення загальношкільного свята «Гордість і
надія» з метою відзначення обдарованих учнів –
переможців олімпіад, творчих змагань, фестивалів,
конкурсів тощо.
8

Листопад
- січень

Учителі-предметники

Січеньквітень

Учителі-предметники

Протягом
року

Адміністрація школи

Травень

Ковальова О.М.

