Методична комісія професій громадського харчування
Чудовий вчитель, як і чудовий музикант - це
той, хто додає до свого основного репертуару
творчість і натхнення.
Методична комісія працює над проблемою:
«Формування, розвиток та удосконалення професійної компетентності
педагогів та учнів»
Склад комісії:
Голова комісії: Грнгоренко Ганна Петрівна- майстенр виробничого навчання,
викладач спецдисциплін з професії "Кухар, офіціант"
Члени комісії:
Погоріляк ОІ.- майстер виробничого навчання Овечкіна Н.А.- майстер виробничого
навчання
Лигирда К.П.- майстер виробничого навчання,викладач спецдисциплін Савула К.М. викладач спецдисциплін
Мета діяльності: підвищення успішності учнів, формування творчої особстості та
покращення якості підготовки майбутніх фахівців у нових соціально -економічних умовах,
у формуванні умінь вирішувати питання господарювання підприємств громадського
харчування, виховувати відповідальність, толерантність, громадянську зрілість і соціальну
активність.
Основні завдання:
♦♦♦ організація педагогічних працівників на вдосконалення змісту навчання
та виховання;
♦♦♦ вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів виробничого
навчання ♦♦♦ стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
♦♦♦ вивчення та впровадження кращого досвіду в навчально-виховній роботі;
♦♦♦ активізація самостійної роботи викладачів і майстрів виробничого навчання
щодо підвищення своєї кваліфікації;
♦♦♦ розвиток творчих здібностей учнів,використання активних форм та методів
навчання;
♦♦♦ надання допомоги учням в розвитку їх професійної майстерності.
Шляхи реалізації завдань:
♦♦♦ систематичне вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань,
практичних та навичок учнів;
♦♦♦ узагальнення та впровадження в роботу викладачів та майстрів в/н кращого
досвіду навчання на основі нових педагогічних та виробничих технологій ♦♦♦
запровадження інноваційних підходів до оновлення змісту і форм організації
навчально-виробничої діяльності ♦♦♦ створення системи роботи із здібними учнями.

Напрямки діяльності:
організація експериментальної, творчої
діяльності педагогів
діагностика педагогічної успішності,
розробка процедури підготовки до
атестації
♦♦♦ аналіз роботи методичної комісії та
планування роботи на новий навчальний
рік
♦♦♦ аналіз діяльності, стану навчального
процесу;
♦> розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації та
аналіз, внесення коректив,
♦♦♦ вдосконалення навчально-методичних комплексів зі спецпредметів ♦♦♦
діагностика знань учнів апробація нових методик, технологій, технологічного
обладнання
♦♦♦ підготовка відкритих заходів, презентацій організація індивідуальної та
групової роботи, наставництво ♦♦♦ підготовка та проведення професійних та
предметних конкурсів розгляд та використання навчально-методичної
літератури у навчально-виховному процесі.

Засідання методичної комісії професій громадського харчування.
18 січня згідно річного плану роботи проведено засідання методичної
комісії професій громадського харчування.
На порядок денний винесено наступні питання:
1.

Про підготовку до проведення тижня професій громадського харчування.

2.

Про участь в ліцейних педагогічних читаннях на тему: «Особливості
побудови сучасного уроку на засадах компетентнісного підходу з метою
створення міжособистісної взаємодії між педагогом та учнями».

3.

Про подання документів для участі в тендері про підготовку
незайнятого населення з професії кухар.

