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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: інтернет-конференція
Вид підвищення кваліфікації: участь в інтернет-конференції
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробник: ТОВ «На Урок»
Назва інтернет-конференції: «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту
до професійного зростання»
Мета інтернет-конференції «На Урок» – розглянути шляхи та інструменти
підвищення кваліфікації вчителів, продемонструвати способи самоосвіти. Разом
розглянемо нормативно-правову базу щодо підвищення кваліфікації вчителів, адже
кожен педагог має знати не тільки власні обов'язки, а й права. Поглянемо на
самоосвіту як на шлях до професійного зростання.
Напрями: «Наскрізні навички у професійній діяльності вчителя», «Організація
роботи закладу освіти», «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання».
Зміст: 6 лекцій-виступів та обговорення результатів під час панельної дискусії.
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС).
Під час інтернет-конференції слухачі набудуть таких компетентностей: професійні
та загальні (навчання впродовж життя, інноваційна, інформаційно-комунікаційна,
емоційно-етична, управлінська тощо).
Види діяльності:
6 годин - перегляд виступів спікерів.
4 години - самостійна робота, участь у панельній дискусії й обговоренні результатів.
Строки виконання програми: 21.11.2020 у день прямого ефіру. І необмежені з
моменту реєстрації на інтернет-конференцію, коли записи виступів перебуватимуть
у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: педагогічні та науково-педагогічні
працівники, керівники закладів освіти, шкільні психологи.

Виконання програми підвищення кваліфікації – дистанційне.
Вартість освітньої послуги: 320 грн.
Графік та зміст освітнього процесу:
21 листопада 2020
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10:30 - 10:50 – Відкриття конференції
11:00 - 11:50 - «Право вчителя: огляд важливих документів, що стосуються
підвищення кваліфікації» Любов Цукор, головна редакторка та авторка статей
журналу освітнього проекту «На Урок», вчителька української мови та
літератури, організаторка інтернет-конференцій та практичних інтенсивів.
12:00 - 12:50 - «Не сертифікатами єдиними, або для чого навчатися сучасному
вчителю» Наталія Понежа, вчитель історії, медіатренер, заступник директора
з навчально-виховної роботи Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.
13:00 - 13:50 - «Онлайн-курси - сучасний інструмент підвищення
кваліфікації» Ганна Сукачова, редактор Освітнього проекту «На Урок»,
викладач української мови та літератури, кандидат педагогічних наук,
організатор онлайн-курсів для вчителів.
14:00 - 14:50 - «Проєктна діяльність в арсеналі сучасного вчителя:
можливості для професійного зростання» Віктор Немченко, редактор та автор
статей журналу освітнього проекту «На Урок», учитель історії, автор
навчальних проєктів, організатор вебінарів.
15:00 - 15:50 - «Сертифікація вчителів: місія можлива» Іван Юрійчук, директор
департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти.
16:00 - 16:50 - «Від недискримінації в освіті до протидії булінгу» Олена Дячук,
експертка з недискримінації в освіті, редакторка журналу освітнього проекту
«На Урок»
17:00 - 18:30 - Панельна дискусія «Самоосвіта вчителя: мінливі тенденції чи
складова професійного успіху?» (Модератор Ганна Сукачова)

Очікувані результати опанування оприлюдненої програми слухачі розвинуть
професійні та загальні компетентності, навчаться будувати траєкторію власного
навчання та професійного розвитку. Набуті знання допоможуть розширити спектр
навчальних інструментів для самоосвіти та дозволять орієнтуватися в ключових
принципах підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників.
Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням:
https://naurok.com.ua/proof, – свідоцтво учасника інтернет-конференції, що
відповідає вимогам чинного законодавства.

