
ППіідсумкидсумки методичноїметодичної роботироботи
методобметодоб''єднанняєднання вчителіввчителів

історіїісторії,, правознавстваправознавства,, географіїгеографії
СЗШСЗШ №№6868 містаміста ЛьвоваЛьвова уу 20102010--
20112011 навчальномунавчальному роціроці



ПроблемаПроблема наднад якоюякою працювалопрацювало
методобметодоб '' єднанняєднання ::

•• ПідвищенняПідвищення рівнярівня навчальнихнавчальних досягненьдосягнень
учнівучнів нана основіоснові здійсненняздійснення моніторингумоніторингу
якостіякості знаньзнань..
•• КомпетентністийКомпетентністий підхідпідхід припри викладаннівикладанні
географіїгеографії,, правознавстваправознавства,, історіїісторії..



ПоставленіПоставлені завданнязавдання нана 20102010--
20112011 навчальнийнавчальний рікрік::

1.1. плануватипланувати роботуроботу згіднозгідно ПлануПлану роботироботи
школишколи..

2.2. провестипровести 44 засіданнязасідання мм//оо,, деде розглянутирозглянути
важливіважливі питанняпитання зз методикиметодики викладаннявикладання
предметівпредметів,, впровадженнявпровадження інтерактивнихінтерактивних
методівметодів навчаннянавчання..

3.3. провестипровести шкільнішкільні предметніпредметні олімпіадиолімпіади
((жовтеньжовтень--листопадлистопад 20102010рр.)..).

4.4. взятивзяти участьучасть уу творчихтворчих тата науковихнаукових
конкурсахконкурсах..



ДосягнутіДосягнуті результатирезультати::

1.1. ПризерПризер районноїрайонної олімпіадиолімпіади зз історіїісторії ученицяучениця 88--АА
класукласу КєлекКєлек НінаНіна (3(3 місцемісце).).

2.2. ПризериПризери районноїрайонної олімпіадиолімпіади зз географіїгеографії::
ученицяучениця 88--АА класукласу КєлекКєлек НінаНіна (2(2 місцемісце););
ученицяучениця 99--ББ класукласу СкіркаСкірка ІринаІрина (3(3 місцемісце););
ученицяучениця 1010 класукласу ГарматійГарматій ХристинаХристина (3(3 місцемісце).).

3.3. ПризерПризер обласноїобласної олімпіадиолімпіади зз географіїгеографії::
ученицяучениця 88--АА класукласу КєлекКєлек НінаНіна (3(3 місцемісце).).

4.4. УчніУчні бралибрали активнуактивну участьучасть уу шкільнихшкільних,, районнихрайонних,,
міськихміських,, конкурсахконкурсах:: ««КрасаКраса іі більбіль УкраїниУкраїни»» ,,
««КраєзнавецьКраєзнавець»»,, ««МійМій ЛьвівЛьвів»»,, ««ЮніорЮніор»»..



ВчителямиВчителями історіїісторії тата
правознавстваправознавства проведенопроведено
««ТижденьТиждень суспільнихсуспільних наукнаук»»

(01.11(01.11 –– 05.11.10)05.11.10)

ВчителямиВчителями географіїгеографії
проведенопроведено ««ТижденьТиждень
природничихприродничих наукнаук»»
(04.04(04.04 –– 08.04.11)08.04.11)



ОсновніОсновні напрямкинапрямки роботироботи::

1.1. ОзнайомленняОзнайомлення тата вивченнявивчення нормативнихнормативних
документівдокументів МОНМОН УкраїниУкраїни пропро освітуосвіту.. ВимогиВимоги
додо викладаннявикладання навчальнихнавчальних предметівпредметів уу 20102010
–– 20112011 навчальномунавчальному роціроці..

2.2. ОрганізаціяОрганізація взаємовідвідуваннявзаємовідвідування уроківуроків тата
виховнихвиховних заходівзаходів..

3.3. УчастьУчасть вчителіввчителів школишколи уу районнихрайонних,, міськихміських
семінарахсемінарах,, нарадахнарадах,, засіданняхзасіданнях мм//оо..

4.4. ОрганізаціяОрганізація іі проведенняпроведення предметнихпредметних
тижнівтижнів..



ТижденьТиждень історіїісторії вв школішколі..

СтворенняСтворення ситуаційситуацій успіхууспіху нана урокахуроках
предметівпредметів суспільногосуспільного циклуциклу --

запоруказапорука ефективногоефективного навчаннянавчання учнівучнів..



ХтоХто нене знаєзнає свогосвого минулогоминулого,, тойтой
нене вартийвартий майбутньогомайбутнього ((ГеродотГеродот))
•• НаполегливоНаполегливо вивчаємовивчаємо історіюісторію козацтвакозацтва
нана уроціуроці уу 88--АА класікласі



““КозацькомуКозацькому родуроду –– неманема
переводупереводу””



УрокУрок нана темутему:: ““ЦерковнеЦерковне життяжиття вв
УкраїніУкраїні нана початкупочатку ХХХХ століттястоліття””..



АндрейАндрей ШептицькийШептицький –– геніальнийгеніальний
синсин українськогоукраїнського народународу



ВивчаємоВивчаємо державидержави ДворіччяДворіччя вв
66--АА класікласі



ПраваПрава іі свободисвободи людинилюдини::
вивчаємовивчаємо іі знаємознаємо!!



ТренінгТренінг ««ПраваПрава дитинидитини»»



ПрактичноПрактично вивчаємовивчаємо
середньовічнусередньовічну архітектуруархітектуру



НашіНаші проектипроекти



МандрівкаМандрівка вв СтародавнійСтародавній
ЄгипетЄгипет



ТижденьТиждень географіїгеографії уу
школішколі

ВпровадженняВпровадження інноваційнихінноваційних технологійтехнологій
уу навчальнонавчально--виховнийвиховний процеспроцес якяк умоваумова

створеннястворення якісногоякісного освітньогоосвітнього
просторупростору..



КВККВК міжміж учнямиучнями 77--хх класівкласів
““ПівденнаПівденна АмерикаАмерика”” (06.04.11)(06.04.11)



УболівальникиУболівальники підтримуютьпідтримують своїсвої
командикоманди



СпільноСпільно вирішуємовирішуємо проблемипроблеми



ВідкритиийВідкритиий урокурок уу 88--АА класікласі ““ПодорожПодорож
додо КримськихКримських гіргір”” (07.04.11)(07.04.11)



УчніУчні представляютьпредставляють своїсвої
мультимедійнімультимедійні презентаціїпрезентації



ЦікаваЦікава інформаціяінформація пропро заповіднізаповідні
територіїтериторії КримуКриму



КонкурсКонкурс географічнихгеографічних газетгазет



ДякуюДякую заза увагуувагу !!!!!!


