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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 Кобилєва Ольга - вчителька англійської мови в Харківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 Харківської міської ради Харківської області
Назва: Модерний pick up уроків англійської мови – територія НУШ
Мета: Ознайомити учасниць та учасників вебінару із модерними та проєктними формами
роботи на уроках англійської мови в контексті простору НУШ.
Зміст:

Модерні форми роботи з учнівством у сфері НУШ.1.
Як залишатися в тренді серед учнівства і не перетинати кордони професійного2.
вигорання.
Створення паритетної роботи на уроці.3.
Проєктний підхід до навчання як успішна цеглинка творчості учнівста у просторі4.
НУШ.
Таймінг як важливий аспект планування та результативності уроку.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: Проєктне навчання, Іноземна мова, НУШ
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність, мовленнєва
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,
вчителі іноземних мов, вчителі мов національних меншин, вчителі української мови та
літератури, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасниці та учасники вебінару дізнаються про проєктні методи
роботи на уроках англійської мови, поглиблять знання про паритетні умови роботи з
учнівством, отримають поради щодо трендів взаємодії зі школярами та відкриття
нових можливостей для емоційного перезавантаження, а також отримають поради щодо
використання сучасних типів завдань на уроках у НУШ (і не тільки).

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

