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Продовження додатка 
Додаток 
до листа департаменту
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації
від 15.11.2016 № 12-01-13-3814

 Умови проведення та орієнтовні критерії оцінювання конкурсних 
випробувань другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу
 "Учитель року – 2017"

У 2016/2017 навчальному році всеукраїнський конкурс "Учитель року – 2017" (далі – Конкурс) проводиться в номінаціях: "Біологія", "Інформатика ", " Музичне мистецтво ", "Початкова освіта".
Перший (районний, міський) тур Конкурсу проводиться до 20 листопада 2016 року.
Статистичний звіт щодо проведення І туру Конкурсу необхідно подати відділу координації методичної роботи до 01 грудня 2016 року в електронному (за адресою ckkoipopk2010@ukr.net) та паперовому варіантах за формами.

Статистичний звіт
щодо проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2017"
Назва району (міста)
Номінація
Біологія
Інформатика
Музичне мистецтво
Початкова освіта
Всього взяли участь




із них:
-
-
-
-
учителів із сільських шкіл 




учителів із селищ міського типу 




міських учителів 




учителів із приватних шкіл




учителів із гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл 




Якісний склад конкурсантів:



учителі вищої категорії




кандидати педагогічних наук




мають звання: 



«заслужений учитель України»




«учитель-методист»




«старший учитель»




Педагогічний стаж конкурсантів:



до 10 років




від 10 до 20 років




понад 20 років





Дата

_________________       /_________________/
(Підпис відповідальної особи за проведення конкурсу в районі, місті)


Інформація 
про підсумки проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2017"

№
Номінація
Кількість
учасників
першого туру
Прізвище, ім’я,                по батькові переможця другого туру, місце роботи, посада, 
Мобільний телефон,
е-mail переможця
1
Біологія



2
Інформатика



3
Музичне мистецтво



4
Початкова освіта



Усього



Дата

_________________       /_________________/

Перелік матеріалів учасника другого (обласного) туру Конкурсу затверджено наказом департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації від 10 жовтня 2016 року № 319. Матеріали для участі у другому (обласному) турі Конкурсу подаються  до КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" на паперовому та електронному носіях до 01 грудня 2016 року. Звертаємо увагу, що в анкеті, яку заповнюватиме кожен учасник Конкурсу, посилання на особистий блог учителя має міститися у випадку, якщо він є.

Другий (обласний) тур Конкурсу проводитиметься у грудні 2016 – січні 2017 років у три етапи.
		Відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» до участі в першому етапі другого (обласного) туру конкурсу подаються матеріали переможців районного (міського) туру конкурсу по одній особі в кожній номінації незалежно від чисельності педагогічних працівників району (міста). Стаж педагогічної роботи учасника другого (обласного) туру має бути не менше ніж п’ять років.
		Цей етап проводиться на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" та передбачає ознайомлення членів журі з документами конкурсантів, проведення фахових випробувань, майстер-класу «Я роблю це так».
		Спершу члени журі вивчають та оцінюють надіслані на Конкурс матеріали учасників.
Упродовж наступного тижня члени журі безпосередньо знайомляться з конкурсантами та проводять творчі змагання за графіком:
06.12.2016 –  номінація "Біологія";
07.12.2016 –  номінація "Музичне мистецтво";
08.12.2016 –  номінація "Початкова освіта";
09.12.2016 –  номінація – "Інформатика".

Творчі змагання  учасників Конкурсу в номінаціях проводяться в такому порядку:
- комп’ютерне тестування з фаху та методики викладання відповідного навчального предмета (тривалість до 1,5 год.). Завдання для всіх конкурсантів номінації однакові. За результатами їх виконання члени журі визначають рівень володіння учасниками Конкурсу теоретичними знаннями з предмета та сучасними методиками його викладання.
Майстер-клас "Я роблю це так" (до 7 хвилин) є однією із форм презентації досягнень конкурсанта як педагога. Це – домашнє завдання у формі міні-тренінгу «учитель – учителю». Звертається  увага на знання сучасних ідей і теорій із теми майстер-класу, методично грамотне формулювання теми, представлення власних методичних знахідок і коментування методичної доцільності їх використання, дотримання принципу: «Я знаю, як це робити. Я навчу вас».
Критерії оцінювання майстер-класу: актуальність теми і змісту майстер-класу, методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду); застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань; застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів; доцільне використання мультимедійних засобів; оригінальність проведення; педагогічний такт, професійне спілкування з аудиторією; предметна культура; дотримання часового регламенту.  
За результатами першого етапу другого (обласного) туру Конкурсу визначаються 5 учасників другого етапу змагань у кожній номінації.

Другий етап другого (обласного) туру проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської області:

13.12.2016 – Сквирського навчально-виховного комплексу "Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Сквирської районної ради – у номінації "Біологія"; 

14.12.2016 – Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської районної державної адміністрації – у номінації "Музичне мистецтво";

  15.12.2016 – Макарівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей" Макарівської районної державної адміністрації – у номінації  "Початкова освіта";

 16.12.2016  –  Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради  – у номінації "Інформатика".


На другому етапі другого (обласного) туру кожен учасник проводить у навчальному закладі урок (тема і клас визначаються напередодні жеребкуванням). Урок має бути ілюстрацією власної методичної системи роботи вчителя. 
Після уроку вчитель здійснює його самоаналіз.
 
Критерії та показники оцінювання уроку: володіння дидактичними та фаховими знаннями, навчальним матеріалом; науковість та доступність викладення навчального матеріалу; досягнення мети й завдань уроку; дотримання архітектоніки уроку; відповідність методів, форм, прийомів роботи, засобів навчання завданням уроку і змісту навчального матеріалу, їх оптимальне поєднання; доцільність упровадження інноваційних педагогічних технологій, використання ІКТ; активізація пізнавального інтересу учнів; організація самостійної діяльності учнів; індивідуальний та диференційований підходи в навчанні учнів; реалізація діяльнісного підходу; наявність завдань, пов’язаних із формуванням ключових і предметних компетентностей; реалізація міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань; психологічний і виховний аспекти уроку; зміст, форми, доцільність, диференційованість та обсяг домашнього завдання; дотримання культури мовлення педагога та учнів; особистісні якості вчителя. 

Критерії та показники оцінювання самоаналізу уроку:  установлення відповідності змісту меті, завданням уроку, обґрунтування використаних у ході уроку відповідних технологій і методик, адекватність, повнота і глибина самооцінки, здатність до рефлексії.

Третій (фінальний) етап другого (обласного) туру Конкурсу проводиться на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти":
16.01.2017 – номінація "Біологія";
17.01.2017 – номінація "Музичне мистецтво";
18.01.2017 – номінація "Початкова освіта";
19.01.2017 – номінація "Інформатика".
Під час проведення цього етапу передбачається:
презентація конкурсантом власної педагогічної системи (до 8 хвилин) із використанням мультимедійного супроводу (до 15 слайдів) та персонального Інтернет-ресурсу;
виконання практичної роботи (до 20 хвилин) – перевірка вміння конкурсантів виконувати практичні завдання в межах навчального предмета. Формат залежить від навчального предмета та визначається членами фахового журі: лабораторна робота з біології, музикування з музичного мистецтва, робота з базами даних з інформатики, розроблення етапів роботи над художнім твором за програмою початкової школи.
Критерії оцінювання розробляються членами фахових журі відповідно до формату практичної роботи.
підготовка та реалізація навчального проекту (час виконання завдання з урахуванням специфіки предмета, змісту, об’єму та складності  –  від  10  до  15  хвилин, презентація виконаного  завдання  –  до  5 хвилин). Технологічна карта проекту має  містити: проблему, тему, мету, завдання, план реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачувані результати.
Критерії оцінювання: відповідність проблеми темі, меті, завданням проекту; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; планування та організація самостійної дослідницької діяльності учнів; доцільне використання дослідницьких і пошукових методів навчання; створення ситуації успіху, підтримка позитивного емоційного настрою; методи та форми оцінювання; структурна цілісність проекту; змістовність, науковість проекту; логіка та послідовність виконання проекту.
експертиза  теми підручника (до 20 хвилин,  презентація виконаного  завдання  –  до  5 хвилин) – підготовка експертного висновку на одну логічно завершену тему підручника. Підручник та тема обираються головою журі. В експертному висновку має бути висвітлено: відповідність навчальній програмі; характеристика науковості викладу навчального матеріалу; реалізація особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; спрямованість до формування мотивації до навчання, розвитку критичного мислення; раціональний розподіл тексту на основний і додатковий; побудова, структура, мова текстів; діалогічність текстів; дидактична доцільність ілюстративного матеріалу; ефективність апарату засвоєння знань; наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації навчальної діяльності; наявність завдань для організації групової навчально-дослідної та проектної діяльності; спрямованість завдань на розвиток інтелектуальних і творчих здібностей; забезпечення виховної, розвивальної і здоров’язбережувальної функцій.
Критерії оцінювання: аргументованість, обґрунтованість, вичерпність.

На кожному етапі члени журі оцінюють роботу конкурсантів за бальною системою з урахуванням специфіки навчальної дисципліни та умов проведення конкурсних змагань. Максимальна кількість балів на кожному етапі – 60. 
Результати змагань учасників Конкурсу на кожному етапі визначаються членами журі за визначеними вище критеріями. 
На фінальному етапі за результатами другого і третього етапів другого (обласного) туру визначаються переможець та чотири лауреати в кожній із номінацій. 
У разі однакової кількості балів, набраних кількома фіналістами,  переможцем стає той, хто одержав більшу кількість балів за проведений урок.
Переможці й лауреати другого туру Конкурсу в усіх номінаціях нагороджуються дипломами переможця та лауреата. 
Переможці обласного туру конкурсу протягом наступного навчального року презентують свої напрацювання для колег на курсах підвищення кваліфікації та під час проведення науково-методичних заходів міжкурсового періоду.
Підбити підсумки другого (обласного) туру Конкурсу та надіслати відповідні матеріали до ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"  Міністерства освіти і науки України планується до 06 березня 2017 року.



Ректор КВНЗ КОР 
"Академія неперервної освіти"		                                         І.Г. Осадчий













