ВИХОВНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді, формування її свідомості в
умовах сучасної школи
ПРОБЛЕМНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
"Формування в учнів національно - патріотичних почуттів, любові до свого
народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного
ставлення до держави та суспільства"

План роботи методичного об’єднання класних керівників
на 2018/2019 навчальний рік

№

ВЕРЕСЕНЬ
І засідання
Тема «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення»
ЗМІСТ
Відповідальний

1. Про результати виховної роботи у 2017/2018 навчальному році.
2. Ознайомлення з нормативно-правовими документами на 2018/2019 н. р.
 Методичні рекомендації з питань організації ВР
 Концепція «Нова українська школа»
 Про проведення Першого уроку
3. Розподіл доручень між членами МОКК
 Вибір голови МОКК
4. Розгляд та затвердження плану роботи методичного об’єднання
класних керівників на 2018/2019 н.р.
5. Ознайомлення з інформаційними матеріали про деякі питання
організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й
благополуччя дитини: булінг у школі
6. Планування виховної роботи на І семестр.
 Інноваційні технології у виховній роботі класного керівника
 Рекомендації щодо змістового наповнення планів ВР та їх
оформлення
 Обговорення форм проведення відкритих виховних заходів
класними керівниками.
 проведення виховних заходів із використанням окремих
відеороликів, виготовлених за матеріалами мотиваційних
зустрічей Ніка Вуйчича із підлітками

ЗДВР
ЗДВР

ЗДВР
ЗДВР, голова
МОКК
ЗДВР, голова
МОКК
ЗДВР, педагогорганізатор
ЗДВР, голова
МОКК

ГРУДЕНЬ
ІІ засідання
Тема «Формування національно-патріотичної компетентності учнів»
№
ЗМІСТ
1. Про виконання рішень попереднього засідання МОКК

Відповідальний
Голова МОКК

2. Про результати планування ВР в класах за І семестр

ЗДВР

3. Доповідь «Патріотичне виховання як соціальна - педагогічна проблема
сучасності»
«Формування національно-патріотичної компетентності учнів»

5. Аукціон педагогічних ідей «Шляхи вдосконалення виховання
громадянина-патріота»
6. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин

Класні керівники
1-4 класів
Класні керівники
5-11 класів
Педагогорганізатор
Класні керівники
1-11 класів
ЗДВР

7. Скринька невирішених питань «Інновації в патріотичному та
громадянському вихованні учнів»

Голова МОКК,
члени МОКК

4. Доповідь «Патріотизм. Виміри патріотизму. Реалії сьогодення»

БЕРЕЗЕНЬ
ІІІ засідання
Тема «Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави»
№
1.

ЗМІСТ
Про виконання рішень попереднього засідання МОКК

Відповідальний
Голова МОКК

2.

Доповідь «Виховання правової культури – шлях до побудови правової
держави»

Члени МОКК

3.

Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми
важковиховуваних учнів

ЗДВР, соціальний
педагог

4.

Скринька невирішених питань
«Які традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання є
результативними?»
Особливості спілкування з підлітками: труднощі спілкування з
педагогічно запущеними підлітками; проблема етики спілкування
вчителя з учнями.

Члени МОКК

5.

Практичний
психолог, класні
керівники

ТРАВЕНЬ
ІV засідання
Тема «Удосконалення родинного виховання учнів»
№
1.

ЗМІСТ
Про виконання рішень попереднього засідання МОКК

Доповідь«Узгодженість дій сім’ї і школи у вихованні моральних
якостей особистості»
3. «Організаційна робота школи із сім’єю та підвищення педагогічної
культури батьків». З досвіду роботи класних керівників
4. Аукціон педагогічних ідей «Спільна робота громадськості, школи і
сім’ї у становленні особистості школяра»
5. Залучення батьківської громадськості до співпраці з педагогічним
колективом щодо організації учнівського самоврядування в школі
6. Круглий стіл “Умови успішного виховання дітей у родині”:
 родина – міцний і дружний колектив;
 здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування
особистості дитини;
 довіра у вихованні;
 ставлення до найстарших членів сім’ї, родини;
 єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дітей
7. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні
дітей
8. Про результати контролю за якістю проведення виховних годин
9. Творчі звіти класних керівників роботи над класними проектами
10. Аналіз роботи МО класних керівників за навчальний рік
 Проблеми, їх вирішення, пропозиції
Складання перспективного плану роботи МО класних керівників на
2019/2020 навчальний рік
2.

Відповідальний
Голова МОКК
Голова МОКК
Педагогорганізатор
ЗДВР, голова
МОКК
Класні керівники
Класні керівники

Практичний
психолог
ЗДВР
Класні керівники
ЗДВР, голова
МОКК, члени
МОКК

