
Освітній проект «На Урок»

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ «На Урок»

_________________ Перепелиця Д.О.

"11" листопада 2021 року

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 Лисенко Ярослав - консультант із питань освіти в
Thinkglobal Kyiv Obolon, півфіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2020.
Назва: Партнерство між школою і батьками: підходи та способи втілення
Мета: Надати педагогам практичні інструменти та поради щодо комунікації, а також
поділитися кейсами щодо вирішення кризових та конфліктних ситуацій.
Зміст:

Вступ.1.
Особисті кордони вчителя.2.
Комунікація: співпраця чи звітування.3.
Риторика під час криз.4.
Его-стани людей.5.
Правила 6 «П».6.
Запитання й відповіді.7.

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, Робота закладу освіти
Сформовані компетентності: професійні, громадянські та соціальні, емоційно-етична,
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, вчителі початкової школи,
керівники закладів освіти, шкільні психологи, соціальні педагоги, класні керівники,
педагоги-організатори, вчителі математики, вчителі іноземних мов, вчителі біології, вчителі
історії, вчителі географії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі предмету "Захист України",



вчителі естетично-мистецького циклу, вчителі основ здоров'я, вчителі правознавства,
вчителі української мови та літератури, вчителі фізичної культури, вчителі, що працюють в
інклюзивному класі, заступники директора, вихователі, вчителі предмету "Громадянська
освіта"
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару поглиблять знання щодо способів використання
шаблонів і застосунків для ведення переписки, комунікації та налаштування оповіщень;
отримають поради щодо піклування про власний комфорт і надання ефективного зворотного
зв’язку; а також навчаться працювати з конфліктними ситуаціями та ефективно вирішувати
їх.

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

