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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 Богуславська Анастасія - психолог-практик, психотерапевт
(гештальт-терапія, психодрама), член Української спілки психотерапевтів.
Назва: Психологія підлітків: як вчителю обрати оптимальні механізми співпраці зі
школярами
Мета: Розглянути психологічні аспекти навчання підлітків задля покращення взаємодії
учнів та вчителів.
Зміст:

Основні завдання підліткового періоду:1.
- самоідентифікація;
- пошук власних рішень, самостійність;
- визначення свого місця серед однолітків;
- прощання з дитинством і перехід у дорослість;
- вміння робити вибір;
- визначення власних кордонів;
- свідоме прийняття тих чи інших норм поведінки;
- розвиток креативності та уяви;
- перехід від чорно-білої моделі морально-етичних цінностей до більш складної;
- отримання теоретичних (що?) та практичних (як?) знань для подальшого життя.
В яких ситуаціях проявляється те чи інше завдання?2.
Як учитель може допомогти дитині під час виконання цього завдання?3.
Яких помилок варто уникати вчителю?4.
Як краще пізнати свого підлітка? Практична частина.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, навчання впродовж життя, 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, соціальні педагоги, класні керівники, вчителі
основ здоров'я, вчителі фізичної культури, асистенти вчителя, вчителі, що працюють в
інклюзивному класі, заступники директора, вихователі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про способи
аналізу вчителем алогічної, незграбної та обурливої поведінки підлітків, отримають поради
щодо здобуття вчителем поваги та довіри учнів, а також навчаться ефективно допомагати
учням справлятися з викликами перехідного віку.
 

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

