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Програма підвищення кваліфікації педагогічних 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 Касілова Аліна - менеджер навчальної діяльності проєкту
#stop_sexтинг, дитячий та підлітковий психолог, тренер.
Назва: Як педагогічні працівники можуть створити безпечний онлайн-простір для учнів
Мета: Надати педагогам необхідну інформацію щодо онлайн-ризиків та розвивати навички
реагування педагогічних працівників на онлайн-ризики, які можуть загрожувати учням.
Зміст:

Заклади освіти України та онлайн-простір дітей: актуальність питання.1.
Причини та наслідки розповсюдження ризиків онлайн:2.
- секстинг (надсилання оголених фото);
- сексторшен (вимагання на основі отриманих оголених фото);
- онлайн-грумінг (зваблення неповнолітніх у цифровому середовищі);
- порнографічний контент;
- кібербулінг.
Ознаки того, що учень має небезпечну взаємодію в онлайн.3.
Як говорити з учнем, який зазнав ризику онлайн.4.
Алгоритми реагування педагогічних працівників на випадки онлайн-ризиків.5.
Рекомендації щодо бесіди з учнями та використання дітьми гаджетів під час освітнього6.
процесу.
Блок «Звпитання-відповіді».7.

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: Медіаграмотність, Наскрізні навички, ІКТ
Сформовані компетентності: професійні, громадянські та соціальні, емоційно-етична
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації



на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, вчителі початкової школи,
керівники закладів освіти, шкільні психологи, класні керівники, вчителі історії, вчителі
основ здоров'я, вчителі правознавства, вчителі технологій і трудового навчання, вчителі
української мови та літератури, вчителі фізики, керівники гуртків, вчителі природознавства
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про ризики, з якими
зустрічаються учні в онлайн-просторі (секстинг, сексторшен, онлайн-грумінг,
порнографічний контент та кібербулінг), навчаться визначати ознаки того, що учень має
небезпечну взаємодію в онлайн, а також навчаться попереджувати виникнення ризиків у
дитячому онлайн-просторі та реагувати на них.

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.

https://naurok.com.ua/proof

