ПРОФЕСІЙНИЙ
РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ
Як цікаво і сучасно розвиватися педагогам?
Пропозиції від програми
«Демократична школа»

Запрошуємо освітян та усіх, хто цікавиться шкільним життям, на

цикл онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо
громадянина» на платформі Prometheus.
Цикл складається із чотирьох курсів: “Стартуємо до успішної школи”, “Секрети
успішних директора та директорки школи”, “Успішне вчителювання – прості
рецепти на щодень” і “Школа та громада для дитини”.
Цільова аудиторія: учителі, керівники закладів загальної середньої освіти та
їхні заступники, представники громади, а також учні й батьки.
Родзинка всіх курсів ― цифрові відзнаки, що описують навчальні результати
слухачів.
Навчайтесь безкоштовно у власному темпі, а після успішного
завершення кожного з курсів отримуйте сертифікат підвищення
кваліфікації.

Курс 1: “Стартуємо до успішної школи” знайомить з
новаціями в українській освіті, дозволяє зрозуміти основні
цінності й засади. Курс роз’яснить тонкощі громадянських
компетентностей, підкаже, як створити комфортне освітнє
середовище,

опанувати

ненасильницьке

спілкування

й

ефективно реалізовувати автономію школи.
Зберіть 22 цифрові відзнаки і отримайте сертифікат про
підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС).

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

Курс

2: “Секрети успішних директора

директорки школи”

допоможе

очільникам

та
шкіл

побудувати командну роботу в школі та запровадити
демократичне врядування, налагодити чіткі та прозорі
канали

шкільної

комунікації,

залучити

учнів

до

самоврядування і спільного вирішення важливих справ,
розкаже, як навчати активної участі, залучати учнів і батьків
до обговорення і створення освітньої програми закладу,
практикувати демократію і права людини через шкільні правила,
сприяти створенню учнівських організацій. Зберіть 14 цифрових
відзнак і отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації в обсязі 24 годин.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

Курс 3: “Успішне вчителювання – прості
рецепти на щодень”
Хочете перетворити батьків на союзників, легко та впевнено
використовувати інтерактивні методи та проєктний підхід на
своїх уроках, бути готовим до будь-якої перевірки чи аудиту,
співпрацювати з учнями «на рівних», сформувати власний
стиль викладання? Тоді запрошуємо приєднатися до кола
однодумців, які пояснять що таке компетентнісний підхід,
формувальне оцінювання та багато іншого.

Збирайте цифрові

відзнаки і отримуйте сертифікат про підвищення кваліфікації.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

Курс 4: “Школа та громада для дитини”
Як налагодити співпрацю школи з місцевою громадою,
забезпечити реальну участь учнівства в ухваленні рішень у
школі та громаді, розвивати партнерські стосунки з
батьками, застосовувати проєктний підхід у шкільних
справах? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете у курсі
«Школа та громада для дитини». Збирайте цифрові відзнаки
і отримуйте сертифікат про підвищення кваліфікації.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

Детальніше читайте:
•
•

Як побудувати сильну шкільну громаду – запустили цикл онлайн-курсів для
директорів, вчителів та батьків на nus.org.ua
На сайті програми «Демократична школа»

