ПЕРЕЛІК НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
1.	Подорож по діагностичній карті підвищення методичної кваліфікації класних керівників.
2.	Бліц-опитування «Теза навчального року».
3.	Освітянські арабески «Комунікативна компетентність педагога».
4.	Методичний анонс-огляд новинок літератури «Педагогічний бестселер».
5.	Естафета вчительських здивувань (про використання інтерактивних форм і методів роботи).
6.	Презентаційний меседж «А я роблю так...».
7.	Багатономшаційний конкурс педмайстерності «Методичний вояж "Так навчають в Україні!"».
8.	Відкриті уроки в ефірі «Телерепетитор» або урок для молодого вчителя (демонстрування фрагментів інтерактивних уроків і виховних заходів).
9.	Захист «Портфоліо успіху».
10.	Захист трикутника успіху «Я вчитель — я вихователь — я особистість».
11.	Дефіле нестандартних уроків.
12.	Інформаційна трибуна «Віртуальна екскурсія по інтернету».
13.	Оформлення панно «Золотий розсип цікавих педагогічних ідей», постера «Галерея славетних уроків».
14.	Захоплюючий ракурс «Методична фотосесія» (презентація вражень за підсумками місячника ППД).
15.	Лекторій з питань культурології на тему «Малюнок душі» або тренінг із красномовства.
16.	Оформлення тезаурусу «Корпоративна культура як система цінностей, переконань, установок, традицій (заходи зі створення позитивного іміджу)».
17.	Семінар-практикум «Індивідуальний освітній маршрут, або Акценти успішного навчання».
18.	Семінар-супутник «Розуміння — розум — творчість».
19.	Психологічний дивертисмент «Типологія відносин «учитель — учень», «учень — учень».
20.	Психологічний тренінг «На межі почуттів, або Як подолати конфлікт».
21.	Засідання в школі авторських ініціатив (з реалізації вектору успіху діяльності школи).
22.	Огляд літератури «Хвилями океану педагогічних новинок».
23.	Вернісаж для молодого вчителя (демонстрування фрагментів інтерактивних уроків і виховних заходів).
24.	Панорама творчості «Наш бренд — педмай-стерність і талант».
25.	Ділова гра «Інтерв'ю з компетентності».
26.	Усний журнал «Освітні системи світу».
27.	Ток-шоу «Ліцензія на придбання знань».
28.	Інформаційна бесіда «Наші у 800-літньому. Кембріджі».
29.	Зустріч із викладачами вищих навчальних закладів «Зі шкільної альма-матер в альма-матер університетську».
30.	Ділова гра «Новий формат навчання та роботи».
31.	Ділова гра «Зустрінемось на олімпіаді».
32.	Захист особистісних професійних планів як моделей професійного самовизначення.
33.	Педагогічне шоу «На порядку денному — талант!».
34.	Захист педагогічних проектів «Портрет обдарованої дитини».
35.	Семінар-практикум «Траєкторія розвитку та саморозвитку».
36.	Семінар-супутник «Контур обдарованої дитини».
37.	Семінар-супутник «Лоція в педагогічному морі педагогічних реформ».
38.	Прес-реліз «Нетрадиційні форми проведення уроку, виховного заходу».
39.	Презентація методичного топ-листа «Вчительське ноу-хау».
40.	Методичний аукціон «Знай, вивчай, впроваджуй!».
41.	Інтелектуальна гра «Термінологічна розминка».
42.	Творча зустріч «Методичні сенсації — анонси педагогіки».
43.	Обмін досвідом класних керівників «Сенсаційні педагогічні відкриття у вихованні».
44.	Презентація роботи молодих фахівців «Ось ми які!».
45.	Зустріч у школі молодого вчителя «Будьмо знайомі, молодий колего!».
46.	Конкурс педмайстерності «Справа майстра величає».
47.	Ділова гра для молодих педагогів «Проблема» (створення карток педагогічної підтримки).
48.	Ділова гра «Педагогічний аналіз».
49.	Ділова гра «Претендент».
50.	Ділова гра «Вердикт».
51.	Ділова гра «Конструктор уроку».
52.	Ситуаційно-рольова гра «Проект» (захист педагогічних проектів).
53.	Мікрогра «Педагогічний турнір». Презентація педагогічного твору (аналітичні нотатки вчителя).
54.	Конкурс молодих педагогів «Мій перший крок до зірок».
55.	Семінар-кругозір «Сучасні технології навчання».
56.	Аристотелівський семінар «Психологічні чинники уроку».
57.	Ділова гра «Вчитель» з використанням методу ранжувань.
58.	Зустріч за «круглим столом» «Освітній меридіан».
59.	Теоретичний семінар «Урок від А до Я: методи і прийоми».
60.	Філософсько-педагогічна мозаїка «Чинники впливу на результати успішності».
61.	Панорама творчості «Ваша Величність Урок!».
62.	Захист проектів «Педагогічний Еверест».
63.	Обмін досвідом класних керівників «Мальовничий шлях до духовності». 
ПЕРЕЛІК НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЕЙСА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ
1.	Захист кейса самоосвітньої роботи «Тріумвірат майстерності — педагогіка, методика та психологія».
2.	Діалоги з питань самоосвітньої роботи «Сторінками вчительського щоденника».
3.	Консультування на тему «Із психологією на «ти», або Поради стосовно  себе».
4.	Консультування «Інформація стає знанням».
5.	Консультування «Я — теоретик, я — практик».
6.	Педагогічний дивертисмент із питань самоосвіти.
7.	Консультування «Самоосвітня лоція в морі методичних ідей».
8.	Педагогічна навколосвітка з питань самоосвітньої роботи.
9.	Конкурси педмайстерності «Педагогічний невдаха — це не я!», «Методичний Сезам», «Почерк майстра», «Метри педагогіки», «Гуру педагогіки».
10.	Зустріч на педагогічному плато «Основний закон уроку».
11.	Зустріч у методичному мегаполісі самоосвітньої роботи.
12.	Подорож по діагностичній карті підвищення методичного рівня вчителя.
13.	Подорож по карті особистого зростання.
14.	Педагогічний слалом запитань і відповідей із самоосвітньої роботи.
15.	Освітянські арабески передового педагогічного досвіду.
16.	Педагогічний меседж «Я це знаю, я це вмію...».
17.	Естафета вчительських здивувань з питань самоосвіти.
18.	Самоосвітній вернісаж.
19.	Творчий звіт «На порядку денному — самоосвіта!».
20.	Зустріч на меридіані самоосвітньої роботи.
21.	Оформлення методичного панно «Самоосвітній дороговказ».
22.	Інтелектуальний марафон «Педагогічне ноу-хау в самоосвітній діяльності».
23.	Педагогічне віче з питань самоосвіти.
24.	Конкурс «Методичний орієнтир».
25.	Педагогічне шоу «Самоосвіта +».
ЗУСТРІЧ МЕТРІВ ПЕДАГОГІКИ В МЕТОДИЧНОМУ МЕГАПОЛІСІ
Положення про конкурс педмайстерності вчителів, які атестуються
1-й конкурс — захист методичного паспорта для мандрівки по методичному мегаполісу.
2-й конкурс — комп'ютерне тестування з питань педагогіки, методики, психології.
3-й конкурс — презентація путівника активних методів і прийомів.
4-й конкурс — за художника говорять його картини, за вчителя — долі його учнів. 
Підготуйте розповідь про перемоги, які стали й уроком для вас.




























