УКРАЇНА
ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 травня 2020 року

№ 170

Про затвердження плану заходів
щодо вдосконалення викладання
і вивчення іноземних мов у 2020-2021 н.р.
у закладах освіти Чудейської ОТГ
На виконання листа Глави Адміністрації Президента України від
15.06.2016 №02-01 /2291 , доручення Кабінету Міністрів України від
30.06.2016 №46534/9/ 1-15 «Про стан виконання заходів, спрямованих на
активізацію вивчення громадянами англійської мови», плану роботи
Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області на 2020
рік, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної адміністрації
від 17.04.2020 року №148 «Про затвердження Регіонального плану заходів
щодо вдосконалення викладання і вивчення іноземних мов у закладах освіти
області у 2020-2021 н.р.»,
враховуючи роль іноземних мов як засобу міжнародного спілкування, з
метою сприяння ïx вивчення для розширення доступу громадян до
світових економічних, соціальних, освітніх i культурних можливостей,
забезпечення інтеграціі’ України до свропейського політичного,
економічного i науково- освітнього простору,
1. Затвердити:
1.1. План заходів щодо вдосконалення викладання i вивчення іноземних
мов ЗО Чудейської ОТГ у 2020-2021 н.р.,(далі-План заходів), що додається.
1 .2. Склад робочої групи для забезпечення організації виконання Плану
заходів в освітніх закладах Чудейської ОТГ, що додається.
2. Методичній службі відділу освіти Чудейської ОТГ.
2.1.Методичній службі відділу освіти Чудейської сільської ради (Мікайлу
М.Г.) забезпечити методичний супровід реалізації плану заходів в закладах
освіти ОТГ.
3. Керівникам ЗЗСО Чудейської ОТГ:
3.1. Розробити до 18.05.2020 року заходи, спрямовані на реалізацію
плану заходів в закладах освіти Чудейської ОТГ.

3.2. Забезпечити виконання плану заходів та інформувати до 30.11.2020
року та до 31.05.2021 року про стан його виконання на електронну
адресу відділу освіти.
4. Методичній службі відділу освіти Чудейської сільської ради (Мікайлу
М.Г.) узагальнити та надати інформацію про стан виконання плану
заходів
методисту
ІППОЧО
Куриш
С.М.
(ел.адреса:
svitlanakurysh@gmail.com) до 04.12.2020 та до 04.06.2021 року.
5. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного
спеціаліста відділу освіти Кіфу О.К.

Сільський голова

А.Д.Піцул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження віділу освіти, сім’ї,
молоді та спорту Чудейської с/р
від 06.05.2020 №170

ПЛАН
заходів щодо вдосконалення викладання і вивчення
іноземних мов у закладах освіти Чудейської ОТГ
у 2020-2021 н.р.
Заходи
з/п

1.

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

Організациійні
заходи
Відділ
освіти
Брати участь в обласній онлайн
Чудейської
ОТГ,
конференції з англійської мови на
21.05.2020
методична служба
платформі ZOOM «Навчання
англійської мови за допомогою
цифрових додатків»

2.

Організація та проведення
конкурсу «Учитель року» в
номінації «учитель англійської
мови»

Відділ
освіти Вересень 2020Чудейської
ОТГ, січень 2021
методична служба,
керівники ЗЗСО

3.

Покращення роботи мережі літніх
таборів з іноземних мов при ЗЗСО
ОТГ. Організація співпраці з
Всеукраїнською громадською
організацією GoGlobal

Відділ
освіти Травень-серпень
Чудейської
ОТГ, 2021 року
методична служба,
керівники ЗЗСО

3.

4.

Сприяння запровадженню вивчення Відділ освіти
англійської мови як другоі’
Чудейської ОТГ,
іноземної у закладах загальної
керівники ЗЗСО
середньої освіти ОТГ( в Чудейську
ЗОШ І-ІІІ ст.№1)
Висвітлення
інформації
щодо виконання заходів в газеті
«Освіта Буковини», на
інформаційних сайтах
Департаменту освіти i науки
облдержадміністрації, Інституту
післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти
Чудейської ОТГ,
методична служба,
керівники ЗЗСО

До 01.09.
2020

Упродовж року

Чернівецької області, органів
управління освітою
райдержадміністрацій /міських
рад/ОТГ, закладів освіти області
Підвищення фахової майстерностї

1.
2.

Організація і проведення онлайн- Відділ освіти
заходів з іноземних мов для Чудейської ОТГ,
педагогів,
які
запроваджують методична служба
Концепцію НУШ
Організація вебінарів для вчителів
Відділ освіти
«Стратегії підготовки учнів до ДПА Чудейської ОТГ,
та 3HO з іноземних мов»
методична служба

3.

Відділ освіти
Проведения циклу майстер-класів
Чудейської ОТГ,
для
педагогів
«Вивчення
методична служба
лінгвокраїнознавства країн в рамках
підготовки до 3HO» із залученням
волонтерів — носіїв іноземних мов

4.

Забезпечення
участі
вчителів
іноземних
мов
у
тренінгах,
літніх/зимових школах професійного
розвитку,
фахових
міжнародних
асоціаціях, конференціях, програмах
обміну,
стажуванні
за
кордоном

Відділ освіти
Чудейської ОТГ,
методична служба,
керівники ЗЗСО

5.

Організація та проведення І-II
етапів Всеукраїнських олімпіад з
іноземних мов. Участь у ІІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад з
іноземних мов.

Відділ освіти
Чудейської ОТГ,
методична служба

6.

Запровадження відзначення кращих Відділ освіти
вчителів за успіхи у викладанні
Чудейської ОТГ,
іноземних мов
керівники ЗЗСО

Упродовж року

Упродовж року

За окремим
графіком

Упродовж року

Листопад 2020січень 2021
року

Упродовж року

7.

Сприяння відкриттю груп та гуртків Відділ освіти
з англійської мови
у закладах Чудейської ОТГ.
освіти ОТГ, зокрема:
-гурток з вивчення англійської мови
«Merry English» з соціокультурним
елементом (вивченням культури,
літератури, національних традицій);
«Цікава англійська»;
«Коло друзів» ;
«Всезнайко»(пошуководослідницького характеру)
Масові заходи

Упродовж року
(по можливості)

1.

Проведення позаурочних
Методична служба,
тематичних виховних заходів для керівники ЗЗСО
учнівської
молоді
з
метою Чудейської ОТГ.
популяризації вивчення іноземних
мов (тижні, місячники, вікторини,
уявні подорожі тощо)

Упродовж року

Методична служба,
керівники ЗЗСО
Чудейської ОТГ.

Упродовж року

Методична служба,
Участь
у
культурно-освітніх
керівники ЗЗСО
програмах обміну для учнів та
Чудейської ОТГ.
вчителів

Упродовж року

2.

3.

Оформлення тематичних виставок
та оглядів літератури, присвячених
Тижню іноземних мов в шкільних
бібліотеках

Навчально-методичне /програмове забезпечення
1.

Розширення мережі факультативів
та гуртків іноземних мов за
напрямками «Критичне мислення й
прийняття рішень», «Комунікація i
співробітництво», «Креативність й
новаторство»

Відділ освіти
Чудейської ОТГ,
керівники ЗЗСО
Чудейської ОТГ

Вересень2020р.
(по можливості)

2.

Вжиття відповідних заходів щодо Відділ освіти
зміцнення навчально-методичної та Чудейської ОТГ,
матеріально-технічної бази кабінетів керівники ЗЗСО
іноземних мов

3.

Розміщення розробок уроків та
позакласних заходів з іноземних
мов на освітніх Інтернет-сайтах

Методист МС

Упродовж року

Упродовж року
Відділ освіти, МС,
керівники ЗЗСО,
вчит. іноземних мов

Микайлу М.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження віділу освіти, сім’ї,
молоді та спорту Чудейської с/р
від 06.05.2020 №170
Склад
робочої групи для забезпечення організації виконання Плану заходів
щодо вдосконалення і вивчення іноземних мов в освітніх закладах
Чудейської ОТГ у 2020-2021 р.
1. Кіфу Олена Костянтинівна – провідний спеціаліст відділу освіти
Чудейської ОТГ,
2. Микайлу Марія Георгіївна – керівник методичного об’єднання
вчителів іноземних мов закладів освіти Чудейської ОТГ,
3. Чокон Олена Костянтинівна – вчитель англійської мови
Чудейського НВК,
4. Мотреску Ромена Андріанівна – вчитель французької мови
Чудейського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1,
5. Микайло Маргарета Василівна – вчитель французької мови
Чудейського ЗЗСО І-ІІ ст.№3,
6. Суховерська Маргарета Дмитрівна – вчитель французької мови
Іжівського ЗЗСО І-ІІІ ст.,
7. Баталова Анастасія Василівна – вчитель французької мови
Іжівського ЗЗСО І-ІІ ст.

