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1. Мета підвищення кваліфікації
визначати актуальні цілі виховання учнів на уроках та позакласній роботі з
огляду цілі, завдання виховання на сучасному етапі розвитку держави,
психологічні та філософські основи; сучасні вітчизняні та зарубіжні виховні
концепції, системи, технології виховання
організовувати і проводити позаурочну та культурно-масову роботу, сприяти
взаємодії учасників навчально-виховного процесу, самореалізації та розвитку
учнів (вихованців), їх соціального захисту
планувати впровадження виховного процесу; здійснювати методичну та
науково-дослідну виховну роботу

2. Результати підвищення кваліфікації
За результатами підвищення кваліфікації, слухач має знати:
• Знання сучасних підходів виховання, традиційних та нетнадиційних форм
виховання учнів та уміння їх впроваджувати, особливостей координації
діяльності основних інститутів соціалізації особистості (сім'ї, освітніх
установ додаткової освіти, дитячих і юнацьких організацій і др.)
• Знання та уміння щодо проведення індивідуальної роботи з учнями
(правопорушниками, обдарованими учнями, володіння методикою
проведення індивідуальної бесіди та інших індивідуальних форм виховної
роботи)
• Знання наукових методів педагогічної діагностики (спостереження,
бесіда, організація само-, взаимооценки вихованців, соціометрія, парне
порівняння, експеримент і ін.)
За результатами підвищення кваліфікації, слухач має вміти:
• Уміння складати і реалізовувати програму педагогічного моніторингу
ступеня вихованості учнів, їх станів, інтересів, очікувань, рівнів зрілості
груп як колективів;
• Уміння відстежувати хід і результати виховного процесу;
• Уміння вдосконалювати виховний процес з урахуванням результатів
психолого-педагогіних досліджень.
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3.

Програма підвищення кваліфікації

Розділ І. Система роботи класного керівника
Тема 1.
Тема 2.

Педагогічні основи діяльності класного керівника у сучасних
умовах
Педагогічний моніторинг у роботі класного керівника

Розділ ІІ. Організація виховної роботи класного керівника з колективом
учнів
Тема 4. Форми виховної роботи класного керівника з колективом учнів
Тема 5.

Сучасні підходи до організації та проведення класної години

Тема 6.

Нетрадиційні форми виховної роботи класного керівника з
колективом учнів

Розділ ІІ. Робота класного керівника з батьками учнів, планування
системи роботи
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Методика роботи класного керівника з батьками учнів
Традиційні та нетрадиційні форми роботи класного керівника з
батьками учнів
Планування виховної діяльності у класному колективі
Структура та вимоги до плану виховної роботи класного керівника

Примітка: кожен розділ планується в обсязі 1 кредита (10 годин
аудиторних і 20 годин самостійна робота).
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