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Керівникам департаментів освіти і науки
Директорам центрів професійного
розвитку педагогічних працівників
Начальникам територіальних відділів
освіти
Керівникам та освітянам закладів
загальної освіти усіх типів та форм
власності

Про можливості підвищення кваліфікації
освітян, які впроваджують ДСБСО (тренінги)

Шановні колеги!
Громадська організація «Освіта без умов» щиро Вам вдячна за натхненну

працю на освітянському фронті в умовах воєнного стану!
Організація протягом правового режиму воєнного стану надає підтримку

освітянській спільноті по всіх напрямках діяльності. Цьогоріч кожен і кожна з
учительства, які працюють в 5-х класах, керуючись новим Державним стандартом
базової середньої освіти за концепцією «Нова українська школа», шукають засоби її
реалізації.

З метою створення умов для реалізації права педагогічних працівників на
самостійний вибір конкретних форм, видів, напрямів і суб’єктів надання освітніх
послуг з підвищення кваліфікації, допоміжної діяльності щодо реалізації концепції
«Нова українська школа» та Державного стандарту базової середньої освіти
пропонуємо можливості підвищення кваліфікації (тренінги) на БЕЗКОШТОВНІЙ
ОСНОВІ (додаток 1) від громадської організації «Освіта без умов», яка є суб’єктом
підвищення кваліфікації відповідно до постанови Кабінету міністрів №800 (зі
змінами) https://edway.in.ua/uk/spk/210/detail/

Тренінги проводяться за такими напрямками:
- інструменти та сучасні підходи НУШ;
- оцінювання НУШ;
- інклюзія НУШ.
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Документ, що видається за результатами навчання - сертифікат про підвищення
кваліфікації за один тренінг (один день - 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) на
Національній платформі можливостей професійного розвитку «EdWay», деталі
надійдуть у листі після реєстрації.

Усі програми складені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
«Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» від 21 серпня 2019 р. №800 (зі змінами), наказів Міністерства освіти і
науки «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з розвитку цифрової компетентності» від 10 грудня 2021 №1340 та «Про
затвердження Типової програми підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної
середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої
освіти» від 12 жовтня 2022 №904.

Тренінги проходять на платформі відеоконференцій Zoom з групою до 25 осіб.
Виконують програми - регіональні сертифіковані тренери НУШ за підтримки

громадської спілки «Освіторія», Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ).

Просимо посприяти інформуванню освітян і освітянок та усіх зацікавлених
осіб в участі у тренінгах.

Контактні засобами зв’язку: електронна пошта - osvita.bez.umov@gmail.com,
мессенджер Viber - +380689722661, офіційна сторінка організації -
https://www.facebook.com/osvita.bez.umov

З повагою та вдячністю,

Голова громадської організації
«Освіта без умов» Артем ДУДКА
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Додаток 1
до листа № 01-22/1-І
від 05.01.2023 року

Напрям Програма тренігу Дата
проведення

тренінгу

Форма
реєстрації

Інструменти та
сучасні підходи
НУШ

- Методичні орієнтири вчителя
НУШ. Сучасний дизайн уроку;

- Діяльнісний підхід в НУШ;
- Навчання на основі запитів;
- Компетентнісно орієнтовані

завдання.

- 14.01.23;
- 15.01.23;
- 21.01.23;
- 22.01.23;
- 28.01.23;
- 29.01.23.

https://cutt.ly
/o2cGRGV

Оцінювання
НУШ

- Види оцінювання в НУШ.
Інструменти оцінювання;

- Формувальне оцінювання:
оцінювання для навчання;

- Взаємооцінювання.
Самооцінювання: оцінювання
як навчання;

- Підсумкове оцінювання:
оцінювання результатів
навчання.

з 09.01 по 31.01 https://cutt.ly
/12cGtyy

Інклюзія НУШ - Слова важливі або "що таке
коректна термінологія";

- Принципи навчання в
інклюзивній освіті НУШ 5-6
класи;

- Інтелектуальні, функціональні
та навчальні труднощі: методи
навчання.

- 10.01.23;
- 12.01.23;
- 14.01.23;
- 15.01.23;
- 17.01.23;
- 19.01.23;
- 21.01.23;
- 22.01.23;
- 24.01.23;
- 26.01.23;
- 28.01.23;
- 29.01.23;
- 31.01.23.

https://cutt.ly
/v2cH8lf
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