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Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень учнів
з трудового навчання

Відповідно до річного плану роботи школи-інтернату протягом березня
2012/2013 навчального року вивчено стан викладання та рівень навчальних
досягнень учнів 7-го класу з трудового навчання, 10-го класу з технологій.
Викладає трудове навчання та технології вчитель Долженко І.В., кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії».
Висновки зроблені на основі відвідування уроків, перевіреної шкільної
документації, співбесід з вчителем. Навчальним планом передбачено по
1 годині на тиждень в 7-му, 10-му класах. Планування роботи вчителя
відповідає програмам з трудового навчання в 7-му класі, технології в 10-му
класі.
Результати вивчень свідчать про те, що вчитель має належний рівень
науково-теоретичної підготовки, володіє методикою викладання предметів,
забезпечує засвоєння учнями знань про об’єкти праці, способи трудової
діяльності , види професійної діяльності людини, навчає застосовувати засвоєні
знання в проектно-технологічній та інших видах трудової діяльності, розвиває в
учнів самостійність

під час виконання завдань . На уроках використовує

сучасні форми та методи навчання (мультимедійні презентації, інтерактивні
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методи), що активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню в них
інтересу до вивчення цих предметів. Долженко І.В. приділяє увагу створенню
сприятливих умов для навчання, виховання і розвитку учнів, враховує їхні
індивідуальні нахили, здібності, інтереси, звертає увагу на розуміння й
осмислення виконуваних операцій.
Уроки вчителя чітко продумані. Використовується наочність, необхідні
інструменти та приладдя, ілюстративний матеріал через комп’ютер.
Календарні,

плани вчителя складені з урахуванням методичних

рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу

вчителя з виконання

державних програм. Кабінет обслуговуючої праці обладнаний навчальними
посібниками , дидактичними матеріалами,

необхідними інструментами,

приладдям.
Державні вимоги до змісту, обсягу навчальних програм витримані.
Результати навчальних досягнень учнів з трудового навчання,
технологій на І семестр 2012/2013 навчального року.
Рівень навчальних досягнень учнів
Класи Кількість Низький Середній Достатній Високий
учнів
%
%
%
%
7
18
0
0
4
22
5
28
9
50
10
13
0
0
0
0
3
23
10 77
Виходячи з зазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Визначити

достатній

рівень

роботи

вчителя

Долженко

І.В.

по

формуванню вмінь, навичок, набуття досвіду трудової діяльності з
технологій.
2. Вчителю Долженко І.В. активізувати роботу по виявленню обдарованих
учнів і підготовці до участі у Всеукраїнських олімпіадах з трудового
навчання.
Постійно
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3. Контроль за виконанням данного наказу покласти на заступника з
навчально–виховної роботи Чепелюк Г.І.
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