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Програма підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019
Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Дудіч Ганна - учитель англійської мови, заступник
директора з імплементації STEM-освіти в гімназії ім. Т. Г. Шевченка (м. Кропивницький).
Назва: Міжнародний рух Design for Change як засіб розвитку дизайн-мислення і виховання
Мета: Розглянути можливості участі школярів у міжнародному русі Design for Change для
розвитку їхніх творчих і комунікативних здібностей.
Зміст:
1. Що таке Цілі сталого розвитку ООН (ЦСР)?
2. Design for Change – міжнародний молодіжний рух, що культивує мислення в дусі «Я
можу» і готує майбутніх агентів змін.
3. Як розробити навчальний проєкт за методикою FIDS (Feel – Відчуй, Imagine – Уяви, Do
– Зроби, Share – Поділись).
4. Міжнародний дитячий саміт «I Can»– фестиваль успішних учнівських проєктів.
5. Найбільший урок у світі від UNICEF – спосіб розповісти учням про ЦСР.
Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Проєктне навчання, Креативне мислення, ІКТ, Психологія, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Вартість освітньої послуги: 60 грн.
Очікувані результати: Учасники вебінару ознайомляться з Цілями сталого розвитку ООН,
дізнаються про можливості залучення своїх учнів до міжнародного дитячого руху Design for
Change, а також навчаться розробляти успішні навчальні проєкти за методикою FIDS (Feel –
Відчуй, Imagine – Уяви, Do – Зроби, Share – Поділись).

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

