Як пройти навчання методики викладання
«Культури добросусідства»?
Увага! Інформація про навчання методики викладання інтегрованого курсу
«Культура добросусідства» для 5-6 класів Нової української школи буде
оприлюднена до 20 травня 2021 р. Інформація, розміщена
нижче,
відноситься до вже розроблених і оприлюднених на нашому сайті програм
підвищення кваліфікації з «Культури добросусідства»
1) Майже в усіх (окрім Житомирської та Чернігівської областей) обласних
інститутах післядипломної педагогічної освіти або академіях неперервної
освіти України (далі - ЗППО) у переліках курсів за вибором або платних
курсів є програми з методики викладання «КД» в різних ланках освіти для
педагогів, які вперше починають викладати цей курс, а також для тих
педагогів, які вже потребують оновлення сертифікату з викладання цього
курсу. Це програми, розраховані на 30 аудиторних годин роботи з
викладачем-тренером, певний матеріал треба буде опрацювати
самостійно. Докладніше про ці програми можете дізнатися за
покликанням https://cutt.ly/rzFop15 , а також шукайте ці програми на
сайтах Ваших обласних інститутів й реєструйтеся на навчання у
відповідних реєстраційних формах, які пропонує Ваш обласний ЗППО.
2) Авторські програми з методики викладання «Культури добросусідства» в
різних ланках освіти і по роботі з дорослими (батьками, педагогічним
колективом) на 45 аудиторних годин розміщені на нашому сайті за
покликанням: https://cutt.ly/Kle37lN . Якщо Вас зацікавить будь-яка з цих
програм – реєструйтеся за покликаннями нижче. Вартість навчання за
цими програмами орієнтовно складає 1000 грн. з особи, якщо збереться
група не менш ніж 20-25 осіб. В цю суму входить оренда приміщення для
навчання, канцтовари і роздатковий матеріал, сертифікат на 45 годин,
винагородження і (за необхідності) проїзд тренерів. Про остаточну
вартість навчання і умови (місце, термін навчання тощо) Вас повідомлять
після збору групи. Якщо умови Вас не влаштують – Ви завжди зможете
перенести термін навчання або ж відмовитися від нього. Таке навчання
може відбуватися у Вашому населеному пункті, або області, якщо
збереться необхідна кількість педагогів, або ж ми Вас запросимо в якийнебудь обласний центр України. Витрати на проїзд, проживання і
харчування Ви сплачуєте самі. Проживання ми можемо бронювати
учасникам за їхньою вказівкою в реєстраційній формі.

3) Зацікавте Ваших колег-освітян у навчанні «Культурі добросусідства» запишіться відразу групою. Якщо Ваша громада/навчальний заклад хоче
підписати з нами (громадською організацією) офіційний договір на
проведення підвищення Вашої кваліфікації і навчити методики
викладання «Культури добросусідства» - ми готові провести відповідні
переговори щодо умов навчання і оптимальної вартості цієї послуги.
Досвід такої співпраці з Галицинівською громадою на Миколаївщині у нас
вже є, також є розроблений необхідний пакет документів і алгоритм дій.
Команда тренерів курсу може приїхати у Ваш населений пункт і провести
навчання Вашого педагогічного колективу або представників
педколективів декількох шкіл у зручний для вас час і спосіб –
шестиденним семінаром або двома модулями по три дні чи трьома
модулями по два дні з певними інтервалами. За необхідності може бути
запропонована змішана - очно-дистанційна - форма навчання.

Попередня реєстрація на навчання педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти https://forms.gle/FpExyG4NbVSRccrUA
Попередня реєстрація на навчання педагогів початкової школи
https://forms.gle/PDG8GLxVQ8ySdYVj9
Попередня реєстрація для педагогів базової і профільної школи:
https://forms.gle/bZ5wZrYT6eQfyUSZ7
Попередня реєстрація по роботі з батьками:
https://forms.gle/Ni2ufHmCtMmTRFpM9
Попередня реєстрація на тренінги для тренерів
https://forms.gle/U9gMWUJHaSnVwEGx5

