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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 Зайцев Сергій - директор комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради». Фіналіст Всеукраїнського конкурсу
Global Teacher Prize Ukraine 2017 (топ-20 кращих учителів України).
Назва: Зміни й основні тенденції в роботі ІРЦ. Інклюзія 2022
Мета: Розглянути актуальні зміни та основні тенденції в роботі ІРЦ, а також
змоделювати перспективи розкитку інлюзивної освіти в 2022 році.
Зміст:

ІРЦ як експертно-діагностичний центр.1.
Висновок ІРЦ: що нового.2.
Категорії (типи освітніх труднощів). Рівні підтримки.3.
Навчаємось із користю. Можливості курсу «На Урок».4.
Панельна дискусія.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: Інклюзивна освіта, НУШ, Робота закладу освіти
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, інклюзивна,
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, педагоги закладів позашкільної освіти, асистенти вчителя, вчителі,
що працюють в інклюзивному класі, заступники директора, вихователі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники вебінару ознайомляться з поняттями «типи освітніх
труднощів» та «рівні підтримки»; поглиблять та закріплять знання з адаптації та модифікації
змісту навчальних предметів; зможуть оволодіти навичками роботи в команді за принципом
co-teaching; а також отримають відповіді на найрозповсюдженіші запитання, які виникають
у педагогів, адміністраторів закладів освіти, корекційних педагогів, фахівців (консультантів)
ІРЦ у ході роботи з особами з особливими освітніми потребами.

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

