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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 Зайцева Світлана - учителька української мови та
літератури, зарубіжної літератури Комунального закладу «Полтавська спеціальна
загальноосвітня школа №39 Полтавської міської ради Полтавської міської області».
Назва: Інструментарій вчителя зарубіжної літератури в епоху освітніх змін
Мета: Ознайомити слухачів із поняттям «емоційний інтелект» (ЕQ), а також представити
власне бачення траєкторії розвитку предметних компетентностей на уроках зарубіжної
літератури.
Зміст:

Соціалізація та емоційний інтелект.1.
Розвиток емоційного інтелекту на уроках зарубіжної літератури:2.
- «Творчий щоденник» учня.
- Естетотерапевичний челедж (про використання музикотерапії, кольоротерапії,
кінезітерапії, фототерапії, пісочного малювання і не тільки).
- Ментальна карта як спосіб розвитку емоційного інтелекту.
- Кроссенс – головоломка нового покоління.
- Імерсивні засоби навчання: данина моді чи необхідність?

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: Наскрізні навички, Предметне навчання, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, культурна, 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 зарубіжної літератури, вчителі
української мови та літератури



Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про шляхи розвитку емоційного
інтелекту (ЕQ) на уроках зарубіжної літератури, а також отримають можливість долучити до
своїх педагогічних кейсів цікаві родзинки інноваційних технологій, методів і прийомів, які
пройшли апробацію і дали позитивні результати.

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

