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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 Колісніченко Сергій - учитель історії Комунального закладу
«Ліцей "Науковий"» м. Кропивницький Кропивницької міської ради; увійшов у ТОП 50
кращих учителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2021.
Назва: Едьютейнмент (навчання через розваги): секрети організації успішного уроку історії
Мета: Охарактеризувати едьютеймент як сучасну освітню технологію, що має великий
потенціал для реалізації на різних уроках (на прикладі викладання історії).
Зміст:

Представлення.1.
Загальна характеристика едьютейнменту як освітньої технології:2.
- європейський та американський досвід роботи;
- успішні практики використання в Україні.
Способи мотивації здобувачів освіти:3.
- способи постановки проблемних питань;
- інтригуємо, зацікавлюємо, мотивуємо;
Вивчаємо новий матеріал граючись: 4.
- способи роботи з історичними джерелами (текстовими та візуальними);
- освітній потенціал художніх фільмів та пісень;
- створюємо настільну гру на уроці історії.
Контроль та корекція знань – це розвага:5.
- діджиталізація на уроці історії.
Підсумки та відповіді на запитання.6.

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, Предметне навчання, Практичні прийоми



Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, громадянські та
соціальні, 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, класні керівники, педагоги
закладів позашкільної освіти, вчителі історії, вчителі предмету "Захист України", вчителі
правознавства, вчителі української мови та літератури, заступники директора, вчителі
предмету "Громадянська освіта"
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про основні теоретичні аспекти
едьютейменту як освітньої технології; навчаться різних способів підвищення внутрішньої та
зовнішньої мотивації школярів на уроках історії; ознайомляться з методикою використання
художніх фільмів як історичного джерела та технологією створення настільної навчальної
гри на уроці; а також навчаться працювати з платформами для створення електронних
історичних ігор для перевірки рівня засвоєння знань учнями.

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

