Тематика засідань ШМО
вчителів початкових класів
на 2018-2019 навчальний рік

Нова українська школа – новий зміст освіти

Якщо ми навчатимемо сьогодні так як навчали вчора,
ми вкрадемо в дитини завтра.
Конфуцій

Засідання 1 (серпень)
Тема. Модернізація початкової освіти - актуальна вимога сьогодення :
1.Актуальний діалог
- Державний стандарт початкової освіти;
- Базовий навчальний план. Типова освітня програма. Типовий навчальний
план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;
- Інтеграція та інтегроване навчання;
- Планування тематичного навчання;
- Організація ефективного і безпечного освітнього середовища
2. Актуальний інструктаж: Особливості організації освітнього процесу в
початкових класах у 2018-2019 навчальному році:
- Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної
середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у
2018-2019 навчальному році
- Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класів.
- Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання
вчителів початкових класів на 2018-2019 н.р.
Засідання 2 (жовтень)
Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи.
Мовно-літературна освітня галузь
1. Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось,
слухання, робота зі словами, письмо для себе.
2. Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення
очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і
літературного читання:
3. Запрошуємо на урок у ________ кл. Вчитель ____________
4. Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції НУШ, Професійний
стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»
5. Психологічна служба «Моя професія - вчитель». Засоби профілактики та
подолання професійного вигорання педагогів.
6. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості
організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
Засідання 3 ( січень)
Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української
школи. Математична освітня галузь
1. Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та
учнів.
2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики.

3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної
діяльності молодших школярів на уроках математики
4. Групові методи роботи на уроках математики у початковій школі
5. Запрошуємо на урок у ________ кл. Вчитель ____________.
6. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів,
свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки,
грамоти ).

1.
2.
3.
4.




5.

1.
2.
3.
4.

5.

Засідання 4 (березень)
Тема. Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного
стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь
Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми.
Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей
молодших школярів на уроках природознавства.
Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.
Аукціон методичних ідей. Інтерактивні прийоми роботи на уроках
природознавства:
технологія «перевернутий клас»;
прийом фішбоун;
прийом «Кубик Блума»
Актуальний коментар: ДПА-2019
Засідання 5 ( травень)
Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік
Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік.
Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі семінарівпрактикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.
Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів,
онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.
Аналіз результатів досягнень учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі
у шкільних конкурсах, олімпіадах, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і
інтернет-олімпіадах.
Пропозиції щодо планування роботи МО на новий навчальний рік.

