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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 Даниліна Елла - вчитель трудового навчання, технологій,
мистецтва Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради,
вчитель-методист, вища кваліфікаційна категорія. 
Назва: Інтеграція форм і методів виховання в роботі класного керівника
Мета: Розглянути способи формування в педагогів системного бачення педагогічної
діяльності в контексті сучасних вимог, а також актуалізувати потреби щодо вдосконалення
та оновлення практики роботи зі здобувачами освіти.
Зміст:

Особливості організації сучасного процесу виховання в контексті реформування Нової1.
української школи.
Інтерактивні форми та методи виховання.2.
Соціальне проєктування як форма інноваційної діяльності в роботі класного керівника.3.
Реалізація соціальних та соціально-культурних проєктів у закладі та за його межами.4.
Креатив-кейс «Свій стиль – своє обличчя» (із досвіду роботи).

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, Інтегроване навчання, Робота закладу освіти
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, громадянські та
соціальні, управлінська
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, керівники закладів освіти, класні
керівники, педагоги-організатори, заступники директора, вихователі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники вебінару розширять знання щодо особливостей
здійснення проєктної діяльності учнів у межах виховної роботи, ознайомляться з досвідом
реалізації соціальних та соціально-культурних учнівських проєктів в умовах очного і
дистанційного навчання, а також отримають чимало практичних порад із теми.

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

