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Про підсумки участі
циклових комісій у конкурсі
«Моя професія – моя гордість»

З метою активізації діяльності педагогічних працівників ПТНЗ, підвищення суспільного
статусу майстрів виробничого навчання та викладачів спецпредметів, підвищення рівня мотивації
в учнів ПТНЗ до оволодіння основами професійної майстерності та НА виконання Державної
цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, а саме реалізації
Завдання 5 «Відновлення престижності робітничих професій шляхом профорієнтаційної роботи
з населенням» і Завдання 6 «Створення соціальної реклами престижності робітничих професій»,
керуючись листом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області № 13/4–182 від 17.08.2011 р. та наказом
ДНЗ «МВПУ ПІТ» № 159 від 01.09.2011 «Про позиціювання робітничих професій» в училищі було
проведено тижні професій під гаслом «Моя професія – моя гордість»:
– циклова комісія «Побутове обслуговування» – 24-28 жовтня 2011 р.;
– циклова комісія «Діловодство» – з 21-25 листопада 2011 р.;
– циклова комісія «Комп’ютерна обробка» – 5-9 грудня 2011 р.;
– циклова комісія «Друкарське виробництво» – 13-20 грудня 2011 р.
Усі педагогічні працівники прийняли активну участь у тижнях професій. Усі заходи були
обговорені та затверджені на засіданнях циклових комісій. Своєчасно подані звіти з програмами
проведення заходів. Під час проведення заходів циклові комісії застосовували сучасні форми
позиціювання робітничих професій:
– циклова комісія «Друкарське виробництво» – запрошувала роботодавців з сучасних
поліграфічних підприємств;
– циклова комісія «Побутове обслуговування» – показів майстер-класу з фігурної нарізки
овочів;
– циклова комісія «Комп’ютерна обробка» – впровадження мотиваційних акцій «Студент студенту»;
– циклова комісія «Діловодство» – використання електронних засобів навчання.
З огляду на вище зазначене

НАКАЗУЮ:
1. За участь у конкурсі позиціювання робітничих професій «Моя професія – моя
гордість» нагородити циклові комісії дипломами переможців.
1.1. Циклова комісія «Побутове обслуговування» – кращі в номінації «Реалізація
комплексних між предметних зв’язків при підготовці кухарів-кондитерів», «Активізація творчої
діяльності учнів у процесі виробничого навчання».
1.2. Циклова комісія «Діловодство» – кращі у номінації «Використання електронних
засобів навчання: демонстраційний навчальний посібник з ділових комунікацій; електронний
засіб «Е-портфоліо учня ПТНЗ» як засіб накопичення, зберігання та презентації власного досвіду».
1.3. Циклова комісія «Комп’ютерна обробка» – кращі у номінації «Формування високого
рівня мотивації в учнів ПТНЗ до оволодіння професією», «Ефективне використання різних форм і
методів навчально-виховного процесу».
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1.4. Циклова комісія «Друкарське виробництво» – кращі у номінації «Ефективне
впровадження
в
навчально-виробничий
процес
ПТНЗ
нових
технологій
виробництва», «Формування професійно-практичних компетенцій в учнів ПТНЗ поліграфічного
профілю на основі виготовлення реальної поліграфічної продукції».
Атестаційній комісії під час розгляду матеріалів педагогічних працівників на
2.
чергову атестацію урахувати їхні досягнення.
Головам циклових комісій: Позняк В.П., Нудьзі В.О., Баранець О.В.,
3.
Безродній Т.П. винести подяки за ефективну організацію роботи з педагогічними працівниками.
4.

Директор

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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