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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.

📩 Пошта:
tutor.d.academy@gmail.com
marafon.osnova@gmail.com
📞 Телефон:
+38(057) 73-19-634
+38(068) 37-54-634
+38(066) 82-04-065
📍 Адреса:
м. Харків
вул. Плеханівська 66 /оф.11

Сайт:
https://osnova.d-academy.com.ua
🔗

Найменування:
Як зробити інтегрований курс «Мистецтво» важливим для
учасників освітнього процесу
Розробник: «Дистанційна Академія» ВГ «Основа».
Спікер: Даниліна Елла, вчителька трудового навчання, технологій, мистецтва
Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Селидівської міської
ради, вищої кваліфікаційної категоріЇ, вчитель-методист, ТОП-50 вчителів
Global Teacher Prize Ukraine
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі.
Мета: розкрити основні аспекти cпецифіки організації художньо-практичної
діяльності учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво».
Напрям:
формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, які визначено частиною першою статті 12 Закону
України «Про освіту»;
розвиток професійних компетентностей (знання передових фахових методик)
Зміст:
1. Навчаємо інфо-медіаграмотності на уроках з мистецтва.
2. Кейс-уроки в 9-11 класах-одна із форм інтеграції предмета «Мистецтво» з
іншими предметами.
3. Художньо-естетичний профіль навчання в 10-11-му класах: форми, методи,
прийоми.
4. Результати для вчителя та учнів.
5.Висновки.
Цільова аудиторія: викладачі предметники мистецьких дисциплін.
Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0, 06 кредиту ЄКТС
Форма навчання: дистанційна.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Загальні:
Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем,
ініціативності та підприємливості.
Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та
відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення
спільної мети (лідерська компетентність).
Здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої
педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних
орієнтацій; вміння формувати в учнів здатність сприймати сучасне мистецтво;
знання і розуміння професійної та редметної галузі; знання і розуміння
сучасних тенденцій розвитку освіти.
Фахові:
Предметно-методична компетентність
Інноваційна компетентність

