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Керівникам органів
управління освітою
Директорам шкіл-інтернатів
Про проведення тренінгу
«Зміст та методика курсу
«Кроки до порозуміння»
Згідно наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від
29.11.2016 №0864 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та
керівних кадрів освіти Запорізької області у 2017 році на базі КЗ «ЗОІППО
ЗОР» спільно з КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту
та екскурсій» ЗОР 27-28 квітня 2017 року заплановано проведення тренінгу
«Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння» (курс «Кроки до
порозуміння» схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах Комісією філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 20.02.2016) та
рекомендовано для включення у варіативну частину навчального плану).
Пропонований курс за вибором розроблено для учнів 10-11 класів, має на
меті створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій, умінь,
навичок і моделей поведінки, орієнтованих на подолання наслідків соціального
конфлікту і роз’єднаності українського суспільства, готовності громадян
співпрацювати на користь держави Україна.
Увагу зосереджено на розвитку комунікативних та емпатичних навичок,
що дозволить особі здійснювати міжкультурну взаємодію, співпрацю, виявляти
розуміння «іншості» та терпимість у стосунках, мати критичне мислення щодо
соціального конфлікту в Україні.
До участі у тренінгу запрошуються педагогічні працівники
загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів, в яких планується
впровадження курсу у варіативну частину навчального плану (або
факультативну чи гуртову роботу) у 2017-2018 навчальному році.
Просимо визначитися із учасниками тренінгів та надіслати заявки для
участі у термін до 22 квітня 2017 р. на адресу mdczp@ukr.net за формою:
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ПІБ учасника

навчальний
заклад (повна
назва), посада
учасника

місто,
селище,
село,
район

контактні
тел.
учасника,
електронна
адреса

Потреба у
розміщенні на
турбазі
«Дніпрянка»

*з приміткою «заявка на тренінг»
*педагогічні працівники, які проходили навчання на відповідному
тренінгу у 2016 році та мають відповідний сертифікат не потребують
повторного навчання.
Місце проведення тренінгу: м. Запоріжжя, вул. Олександра Невського,
87-а, Турбаза «Дніпрянка» КЗ «Запорізький обласний центр туризму і
краєзнавства, спорту та екскурсій ЗОР (їхати маршрутним таксі від зупинки пр.
Металургів №№ 14, 54, 73, 83 та від зупинки «Універмаг Україна» № 70 до
зупинки «вул. Лізи Чайкіной»).
Реєстрація та розміщення учасників 27 квітня 2017 року з 9-30, початок
тренінгу о 10-30 год. Витрати на відрядження за рахунок відряджуючої
сторони. Вартість проживання на турбазі «Дніпрянка» 45 грн. за добу (для тих,
хто потребує розміщення).
За додатковою інформацією звертатися:
Богомолова Наталя Миколаївна, методист Регіонального науковометодичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, тел. 0664808365,
0975215046, 0632701779.
Виконуюча обов’язки
Ректора інституту
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