Аналіз освітньої роботи педагогічного працівника з дітьми

ПІБ педагогічного працівника _________________________________            Група ______________________________
Дата спостереження _________________________________________

Мета спостереження
Критерії аналізу діяльності педагогічного працівника
Результати спостереження
Виявити активність дітей
Кількість і співвідношення:
активних та пасивних дітей



односкладних та розгорнутих відповідей дітей на запитання педагога

Визначити стиль спілкування педагога з дітьми, психологічний клімат
Дотримання загальнолюдських принципів у взаєминах педагога і дітей


Форма звернення педагога до різних дітей


Співвідношення говоріння і мовчання педагога і дітей


Використання невербальних засобів спілкування


Наявність запитань дітей до педагога

Виявити рівень професійної майстерності педагога
Наявність та ефективність мотивації до освітньої діяльності


Логічність змістової лінії дитячої діяльності


Уміння організувати дітей, переключити, спрямувати й утримувати їхню увагу


Наявність та ефективність методів і прийомів розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви


Надання дітям права вибору


Наявність проблемних ситуацій, творчих завдань, умисних помилок


Диференціація завдань


Уміння:
чути дітей, іти за ними



стимулювати до пізнавальної діяльності



винести на перспективу нездійсненні сьогоденні пропозиції



підтримати несміливих, невпевнених у собі дітей


Здатність адекватно реагувати на нетипові ситуації

Виявити рівень мовленнєвої компетентності педагога
Відповідність мовлення літературним нормам


Словниковий запас: наявність епітетів, синонімів, образних виразів тощо


Варіативність висловлювань педагога з метою заохочення, спонукання, підтримки дітей


Емоційне забарвлення мовлення


Уміння за потреби змінювати інтонацію, силу голосу, темп мовлення


Наявність запитань, які спонукають дітей до розгорнутих відповідей

Визначити характер взаємодії дорослої і дитячої субкультур
Дотримання норм етики спілкування (вміння вислуховувати одне одного, толерантно поводитись у конфліктних ситуаціях, домовлятися про спільне рішення, радіти успіху товариша тощо)


Особливості мовлення дітей:
відповідність літературним нормам



вживання відповідної термінології



наявність навичок мовленнєвого взаємо- та самоконтролю



варіативність пропозицій щодо шляхів розв’язання проблемних ситуацій, творчих завдань

Визначити рівень і обсяг знань, умінь та навичок дітей
Рівень і обсяг знань, умінь і навичок, їх відповідність віковим та індивідуальним особливостям дітей, програмовим вимогам

Визначити рівень розвитку пізнавальної діяльності дітей
Уміння встановлювати взаємозв’язки між явищами природи, предметним середовищем і діяльністю людини


Розуміння причинно-наслідкових залежностей

Визначити результативність діяльності
Які виховні, розвивальні, навчальні завдання реалізовано.
Які проблеми виникли і потребують уваги педагога у подальшій роботі



