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Програма підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і педагогічних працівників
(за видом освітньої послуги «вебінар»)
Підвищення кваліфікації в «Дистанційній Академії» ВГ «Основа» проводиться з
урахуванням основних вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019, р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» із змінами і доповненнями, внесеними постановою
КМУ від 27 грудня 2019 року N 1133, та інших нормативно-правових актів.
Розробник: «Дистанційна Академія» ВГ «Основа».
Найменування: «Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості».
Спікер: Фігурська Надія, тренерка The LEGO Foundation.
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі.
Мета: ознайомити працівників освіти із завданнями для розвитку креативного мислення,
випробуємо дієві практики, які допоможуть прокачати м’яз креативності і розвинути дивергентне
та конвергентне мислення.
Напрям: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь,
визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; психолого-фізіологічні
особливості здобувачів освіти певного віку; розвиток професійних компетентностей (знання
фахових методик).
Очікувані результати: Учасники вебінару зможуть підвищити рівень своєї обізнаності в темі
розвитку креативності, сформують уявлення про алгоритми дій для розвитку креативності учнів
і розвитку дивергентного та конвергентного мислення.
Зміст:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Три етапи креативного процесу
2020-2021 Рік математики в Україні.
Ідеї, що надихають.
Агентність
Відкриті запитання як інструмент педагога
Мовленнєва гімнастика
П’ять сфер всебічного розвитку дитини
Топ 10 навичок за версією Всесвітнього Економічного Форуму

Цільова аудиторія: вчителів початкової школи.
Обсяг (тривалість)навчання: 2 години/0, 06 кредиту ЄКТС.
Форма навчання: дистанційна.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
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Адреса:
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вул. Плеханівська 66 /оф.11
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Сайт:
https://osnova.d-academy.com.ua
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загальні: здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань;
вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності; здатність самостійно навчатися та
розвивати особистісний потенціал; обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями
з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища,
що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей;
фахові: компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей учнів молодшого шкільного
віку; знання і розуміння доцільності та доречності використання тих чи інших прийоми для
розвитку креативності; вміння формувати в дитини здатність досліджувати та креативно
мислити.

