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ІІ. Мета освітньої програми
Метою програми є підвищення наукового та практичного рівнів
професійної компетентності соціальних педагогів та педагогів-організаторів
закладів освіти, що передбачає переосмислення наявних та набуття нових
цілісних знань та професійної практики, розв’язання комплексних проблем в
галузі виховної роботи, оволодіння сучасним арсеналом форм і методів
виховної роботи.
ІІІ. Очікувані результати навчання
Очікувані результати навчання за освітньою програмою охоплюють :
- знання та розуміння завдань виховної роботи у закладах середньої освіти;
форм, методів, технологій (в т.ч. інноваційних) здійснення виховної роботи в
умовах реформування системи середньої освіти в Україні; професійної
підготовки організаторів виховної роботи у школі;
- розвинені вміння реалізовувати у виховній роботі закладів середньої
освіти різноманітні форми та методи профілактичної роботи зі школярами;
організації інклюзивного навчання тощо;
- цінності – служіння, соціальна справедливість, повага до гідності і
цінності людини, важливість людських відносин, цілісність і компетентність,
постійний професійний розвиток, рефлексія власної професійної практики.
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ІV. Зміст освітньої програми
1.
Організаційно-методичні засади організації інклюзивного
навчання і виховання у закладі середньої освіти
Обсяг: 6 аудиторних годин / 4 години самостійної роботи.
Анотація: тема присвячена освітньому законодавству у галузі інклюзивної
освіти, змісту та організаційно-методичним засадам інклюзивного навчання
та виховання, психолого-педагогічній характеристиці дітей з особливостями
психофізичного
розвитку,
сутності
та
структурі
інклюзивної
компетентності фахівця.
2.
Соціально-педагогічна профілактика булінгу у закладі
середньої освіти
Обсяг: 4 аудиторних годин / 6 години самостійної роботи.
Анотація: у темі будуть розглянуті питання види та форми булінгу, його
причини та наслідки, особливості дітей-агресорів та жертв цькування,
використання у закладах середньої освіти сучасних форм та методів
профілактики цієї соціальної проблеми.
3.
Сучасні форми та методи виховної роботи з учнями закладу
середньої освіти
Обсяг: 4 аудиторних годин / 6 години самостійної роботи.
Анотація: у темі будуть розглянуті сучасні форми та методи виховної
роботи, які можуть бути використані в процесі соціально-виховної роботи з
учнями. Зокрема, будуть розглянуті особливості організації та проведення
різних типів квестів, створення соціальної реклами та конкурсів соціальної
реклами, інших тематичних заходів інтелектуального, креативного та
спортивного спрямування.
V. Структура освітньої програми
1. Аудиторні навчальні заняття - 14 годин
2. Самостійна робота - 16 годин
VI. Система оцінювання :
–
поточне оцінювання (робота на тренінгах, семінарах) - 20 б. (по 2
бали за 10 занять);
–
підсумкове тестування - 30 б. (30 питань по 1 балу за правильну
відповідь);
–
презентація і захист професійного портфоліо - 50 б. (за період
підвищення кваліфікації).
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