ІНТЕНСИВ ДЛЯ ОСВІТЯН
«МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ТА РОЗВИТКУ М’ЯКИХ НАВИЧОК УЧНІВ»

Повна назва закладу
освіти – суб’єкта
підвищення кваліфікації

Національний центр «Мала академія наук України»

Вид програми підвищення
кваліфікації

Інтенсив

Автор (розробник)
програми
Назва програми
Мета програми

Напрям програми
Зміст програми

Кравченко Ю. М., завідувачка Лабораторії з розвитку
критичного мислення Національного центру «Мала академія
наук України», кандидатка філософських наук
Методика формування цінностей та розвитку м’яких навичок
учнів
Підвищити рівень професійної компетентності, теоретичної й
практичної готовності педагогічних працівників до формування
цінностей та розвитку м’яких навичок учнів
Розвиток професійних компетентностей (комунікаційних,
соціальних, громадянських, емоційно-ціннісних, цифрових)
№
пор.

Форма / Тема заняття

1.
2.

Лекція. Короткий гайд про курс. Тезаурус
Практикум. Знайомство: як за одну
сформувати команду?
Лекція. Дизайн програми освітнього заходу
Практикум. Методика «Філософія для дітей»
Метью Ліпмана
Практикум. Мистецтво рефлексії
Воркшоп з розвитку емоційного інтелекту
Воркшоп з успішної комунікації
Воркшоп зі сторітеллінгу в поєднанні з артактивністю
Воркшоп з розвитку креативності
Воркшоп з дизайну мислення
Лекція. ІКТ для успішної проєктної діяльності
Самостійна робота з опрацювання теоретичних
відео- й текстових матеріалів. Бібліотека
Інтенсиву
Групова та індивідуальна робота з підготовки
проєктів локальних заходів (опис, структура,
програма)
Презентація проєктів локальних освітніх заходів
учасників та учасниць інтенсиву з обговоренням
Консультативні зустрічі
Проведення локальних освітніх заходів

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Обсяг програми

Тривалість,
годин
2
сесію
1

20 годин – тематичні заняття,
5 годин – самостійна робота,
20 годин – групова та індивідуальна проєктна робота
45 годин / 1,5 кредиту ЄКТС

2
2
2
1
2
1
1
1
1
5

5

2
2
15

Форма підвищення
кваліфікації
Орієнтовні дати
виконання програми
Результати навчання

Дистанційна
Квітень – липень 2021 року
Учасники Інтенсиву:
1) оволодіють базовими знаннями з методики формування
цінностей та розвитку м’яких навичок учнів;
2) протренують навички індивідуальної й групової проєктної
діяльності;
3) розроблять власну модель і проведуть локальний
тематичний освітній захід для молоді.
Загальні компетентності:
1) здатність застосовувати отримані знання та навички
в професійній діяльності;
2) спроможність генерувати нові ідеї та креативності
у професійній сфері;
3) уміння виявляти, порушувати й розв’язувати проблеми;
4) здатність мотивувати учнів і рухатися до спільної мети.

Постнавчальний супровід
Документ про підвищення
кваліфікації, передбачений
програмою

Спеціальні компетентності:
1) здатність активізувати творчий потенціал особистості
в умовах розбудови нової української школи;
2) спроможність здійснювати ефективну взаємодію з усіма
учасниками освітнього процесу на основі педагогіки
співпраці;
3) здатність впроваджувати в освітній процес ефективні
методики навчання, включно із засобами онлайнтехнологій;
4) уміння формувати й розвивати творчу особистість із
критичним та креативним мисленням;
5) бажання безперервно оновлювати soft skills, що спрямовані
на
розвиток
конкурентоспроможної
та
успішної
особистості;
6) здатність користуватися інструментами проєктного
менеджменту
Супервізія й методичний супровід ходу реалізації локальних
освітніх заходів
Сертифікат

