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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 Кирилюк Олеся - вчителька основ здоров 'я та хімії
Шипинецького ЗЗСО І-ІІІ ст Кіцманської міської ради, вчитель вищої категорії, вчитель-
методист, півфіналістка національної премії Global Tefcher Prize Ukraine 2020, педагогічний
стаж - 23 роки.
Назва: Подолання гендерних стереотипів в українському освітньому просторі
Мета: Допомогти вчителю разом зі здобувачами освіти відповідати на запитання про те,
чому гендерні стереотипи стають на заваді освітньому, професійному та громадянському
розвитку особистості.
Зміст:

Що має знати педагог про гендерні стереотипи.1.
Роль ЗМІ та реклами у формуванні гендернообізнаного та чуйного світогляду.2.
Професійна діяльність людини та ринок праці.3.
Освіта як віддзеркалення гендерної картини світу.4.
Методологія гендерно-освітніх занять.5.

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, Психологія, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність, громадянські та соціальні
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, соціальні педагоги, класні керівники, вчителі
іноземних мов, вчителі біології, вчителі історії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі основ
здоров'я, вчителі правознавства, вчителі української мови та літератури



Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники та учасниці вебінару навчаться знижувати рівень
некритичного прийняття нав'язуваних стереотипами обмежань поведінки осіб будь-якої
статі та через їхнє розвінчування, а також отримають поради щодо формування свідогляду
учнів, який буде вільним від гендерних упереджень і пересудів.

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

