Стратегія
розвитку Глибоцького центру
професійного розвитку педагогічних працівників
Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників методична установа системи освіти, школа педагогічної майстерності,
консультативно-методичний центр, що координує процес побудови та
реалізації особистісної траєкторії професійного росту, розвитку та
самореалізації педагогів закладів освіти району та громад, утворених на
території Глибоцького району.
Місія ЦПР: збереження, розбудова та розвиток єдиного освітньо-методичного
простору на території обслуговування, створення комфортних та інноваційних
умов для професійного розвитку педагогів; забезпечення ефективного та якісного
методичного супроводу освітнього процесу; створення оптимальних умов для
професійного удосконалення, фахового росту та розвитку педагогічних
працівників закладів освіти району та ОТГ; забезпечення освітніх та культурноосвітніх потреб учасників освітнього процесу; розробка якісних науковометодичних продуктів; формування позитивного іміджу педагогічної діяльності
через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність; супровід процесу
оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації
Концепції «Нова українська школа».
Візія: високопрофесійний, ефективний,
активний, успішний, педагог, що
впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує
сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання; творча
атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і
як наслідок – успішний випускник Нової української школи.
Завдання ЦПР:
-створення ефективної системи професійного супроводу педагогів;
- формування бази освітніх потреб щодо удосконалення системи навчально методичної діяльності;
- організація освітньо - навчальних методичних заходів (студій, тренінгів,
презентацій, майстер – класів, семінарів тощо) щодо розвитку професійної
компетентності вчителів;
- залучення всіх категорій педагогічних працівників до активної методичної
діяльності ;
-забезпечення зворотнього зв`язку з керівниками закладів освіти району та ОТГ
щодо підготовки педагогічних працівників до атестації, сертифікації;

-методичний супровід фахових та учнівських конкурсів, олімпіад, турнірів,
змагань;
-методичний супровід освіти дітей з особливими потребами;
-активна самоосвітня діяльність та підвищення фахової майстерності консультантів
центру професійного розвитку;
-удосконалення та розвиток структури ЦПР відповідно до вимог сьогодення.
Ресурсні центри: професійні спільноти педагогів, методичні об’єднання,
методичні комісії, студії, майстерні, школи фахової майстерності, творчі групи,
проблемні групи, динамічні групи, методична рада, методичні кабінети закладів
освіти, та ін..
Партнери: Український інститут розвитку освіти, Інститут післядипломної
педагогічної освіти Чернівецької області, Департамент освіти і науки Чернівецької
ОДА, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Чернівецька філія), Управління
державної служби якості освіти у Чернівецькій області, Український центр
оцінювання якості освіти, Буковинська мала академія наук учнівської молоді,
Чернівецький національний університет, органи управління освітою
ОТГ,
Глибоцький інклюзивно-ресурсний центр, керівники закладів освіти (дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних)
ОТГ, центри професійного розвитку
педагогічних працівників районів та ОТГ області.

