

Додаток № 1
до наказу від 06.10.2011 № 206

ПОЛОЖЕННЯ 
про міський фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія міста»
Мета фестивалю: Міський фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія міста» проводиться з метою виявлення і підтримки талановитих, обдарованих, творчих педагогічних працівників із числа молодих спеціалістів, популяризації їх педагогічних здобутків: сприяння професійній самореалізації, формуванню іміджу сучасного вчителя, вихователя, керівника гуртка; закріплення молодих спеціалістів у педагогічних колективах та залучення до активного громадського життя.
Підготовка команди молодих спеціалістів з числа молодих спеціалістів загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладі для участі у обласному фестивалі.
Терміни та умови проведення: Фестиваль проводиться один раз на два роки в три етапи:
І етап у навчальному закладі – жовтень – листопад;
ІІ етап міський – січень;
ІІІ етап  обласний – березень.
Учасники фестивалю: У І-ІІ етапах фестивалю беруть участь молоді педагоги  зі стажем роботи в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах до 3 років.
У ІІІ обласному етапі беруть участь 3 учасники, визнані кращими серед молодих спеціалістів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.
	Повторна участь у фестивалі не допускається.
Оргкомітет фестивалю: Відділ освіти Іллічівської міської ради;
Міський методичний кабінет;
Міський комітет профспілки працівників освіти.
Програма фестивалю складається оргкомітетом та затверджується  в рік проведення начальником відділу освіти та профспілковим комітетом.
Нагородження та джерела фінансування: За підсумками конкурсної програми визначаються переможці (І,ІІ.ІІ місця та абсолютний переможець, якому присвоюється звання «Кращий молодий педагог міста».
Переможці нагороджуються дипломами відділу освіти Іллічівської міської ради , грошовими преміями та цінними подарунками за рахунок міської  профспілки працівників освіти.
Команда з числа переможців відряджається на обласний фестиваль. Всі витрати за основний рахунок ц\б відділу освіти.
Умови прийому учасників: Адміністрація та профспілки закладів освіти міста  подають 
до 15 грудня заявки на участь у фестивалі в оргкомітет міського фестивалюДодаток № 2 
до наказу від 06.10.2011 № 206

ПРОГРАМА
міського фестивалю молодих спеціалістів «Педагогічна надія міста» 
1.	Заходи фестивалю:
-	Круглий стіл учасників фестивалю за участю спеціалістів відділу освіти, методистів ММК, депутатами міської ради, переможцями  минулих міських конкурсів «Учитель року».
-	Анкетування
-	Психологічний тренінг

2.	Конкурсна програма:
-	Конкурс «Гімн професії» (довести, що вибір професії не був випадковим, що професія педагога є найкращою). 
-	Конкурс «Світ моїх захоплень» (Презентація).
-	Конкурс «Майстерність молодих» - (Відкриті уроки, заняття гуртків, дошкільних груп. Тема – за вибором учасника фестивалю). 
-	  Конкурс  рекламних буклетів міського фестивалю молодих спеціалістів «Педагогічна надія міста» 


ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЛЛІЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
28.12.2011   									№ 308  
Про затвердження списку учасників,
експертів та порядку проведення першого
міського фестивалю молодих спеціалістів 
«Педагогічна надія Іллічівська»
	На виконання наказу № 206 від 06.10.2011 «Про проведення першого міського фестивалю молодих спеціалістів «Педагогічна надія Іллічівська»
Наказую:
1.	Затвердити список учасників фестивалю (додаток № 1),
2.	Затвердити список групи експертів фестивалю (додаток № 2)
3.	Затвердити терміни та порядок проведення фестивалю:
3.1.	12 січня 2012р. о 14.00 в ММК провести психологічний тренінг учасників фестивалю (відповідальна – Баранова В.О., методист ММК)
3.2.	13 січня провести зустріч учасників фестивалю з керівниками закладів освіти, працівниками відділу освіти, методистами, учасниками конкурсу «Учитель року» на урочистому підведенні підсумків міського конкурсу «Учитель року-2011»
3.3.	16 січня о 14.00 (місце проведення буде визначено пізніше) провести конкурс «Гімн професії» та конкурс рекламних буклетів фестивалю.
3.4.	17-19 січня провести фестивальні уроки та заходи у закладах освіти за спеціальним графіком. (Додаток № 3)
Тривалість уроків та виховних заходів – 30 хв.
4.	Керівникам закладів освіти створити, по можливості, умови для взаємного відвідування учасниками фестивалю відкритих уроків та виховних заходів.
5.	За підсумками фестивалю:
5.1.	 провести нагородження учасників фестивалю дипломами за номінаціями, визначеними групою експертів.
5.2.	Визначити учасників обласного фестивалю у березні 2012р.
6.	Контроль за проведенням фестивалю покласти на зав.ММК Адаменко Л.Г.

Начальник відділу освіти						В.Г.Кушнір
Вик.: Адаменко Л.Г., 2-41-33
										


 


