ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівниця Освітнього центру
«Я І МОЯ ШКОЛА»
______________________ І.І. Міньковська
26.09.2020 р.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ
«ЕКО.ЛОГІЧНО: ЯКА ЛОГІКА В ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ?»
Найменування освітньої опції: «Еко.логічно: яка логіка в екологічної освіти?»
Напрям: проблематика поводження з відходами, упровадження екологічної
складової в навчальний процес, створення безпечного та інклюзивного
освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя.
Мета: отримання та розширення практичних та теоретичних знань з екології
та охорони навколишнього середовища, необхідних для використання
у робочому/навчальному процесі для його вдосконалення; занурення у питання
поводження з відходами, впровадження екологічної складової в навчальний
процес; аналіз та розбір найбільш розповсюджених помилок у сфері
екологічної просвіти; ознайомлення з сучасними технологіями збирання й
утилізації відходів, сфери застосування продуктів переробки вторинної
сировини; розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для
ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом
між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної
траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Ксенія Тумановська,
інженер-еколог-технолог з досвідом роботи понад
5 років, виконавча директорка ГО «Добра воля».
«Що випромінюєш – те й отримуєш»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або
змішаного навчання.
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, сім'ї, батьківство, діти, підлітки.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 2 годин (або 0,06 кредиту ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: один разовий тренінг.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
На тренінгу буде розглянуто такі модулі:
- законодавство,
- проблематика поводження з відходами,
- існуючі практичні кейси,
- упровадження екологічної складової в навчальний процес,
- інтерактив,
- прості відповіді на складні екологічні питання,
- практична робота з розробки навчальних компонентів.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
- екологічна;
- психологічна компетентність;
- емоційно-етична компетентність;
- громадянська;
- компетентність педагогічного партнерства;
- інклюзивна компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя;
- рефлексивна компетентність.

Загальні:
Як почати сортувати і не панікувати? Ми навчимо 😊 «Не смітити на вулиці» у 21 столітті цього лише замало.
Підіймаємо місто на наступний левел – впровадження роздільного збирання
відходів.
Але задля цього мало просто говорити, то ж будемо діяти – спільно,
системно і на результат.
Очікувані результати навчання:
Здобувачі отримують практичні та теоретичні знання, які зможуть
використати в робочому/навчальному процесі для його вдосконалення.
Під час навчання буде розглянуто теми поводження з відходами,
впровадження екологічної складової в навчальний процес, опрацьовано реальні
кейси та проблематику забруднення навколишнього середовища, зокрема
поводження з відходами; розібрано найбільш розповсюджені помилки у сфері
екологічної просвіти; сучасні технології збирання й утилізації відходів, сфери
застосування продуктів переробки вторинної сировини.
Учасники отримають навички розробки навчальних компонентів, а також
готовий лекційний матеріал для використання у своїй роботі.
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується
в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.

Вартість навчання: 1 година – 300 грн., обсяг – 2 години, загальна вартість –
600 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/ecoeducationinnus.

* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

