
Центр прогресивної освіти «Генезум» 

 

Міський дводенний тренінг-інтенсив  

«ПЕДАГОГ І ДИТИНА: ФОРМУЛА УСПІХУ» 

2-3 серпня 2021 року 

м. Кривий Ріг 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Дата і час проведення: 2-3 серпня 2021 р., з 10.00 до 14.00 

Форма проведення: очний тренінг-інтенсив для освітян 

Місце проведення: м. Кривий Ріг (район Автовокзалу), вул. Леоніда 

Бородича 2а, другий поверх, каб. 5) 
 

За результатами роботи всі учасники міського тренінгу-інтенсиву 

отримають сертифікат про підвищення кваліфікації від Центру Прогресивної 

Освіти «Генезум» (12 годин, 0,4 кредиту ЄКТС). Документ про підвищення 

кваліфікації повністю відповідає вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 зі змінами і 

доповненнями від 27 грудня 2019 р. № 1133) 
 

До участі у міському тренінгу-інтенсиві запрошуються освітяни Кривого 

Рогу (вчителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги, директори, 

заступники директорів) 
 

Ведучі заходу: Наталія Макаренко, к. психол.н., доцент кафедри 

загальної та вікової психології КДПУ, авторка наукових публікацій, експертка з 

питань розвитку мотиваційної складової навчання, членкиня Всеукраїніської 

асоціації медіапсихологів. Світлана Дрібас, к. психол. н., старший викладач 

кафедри загальної та вікової психології КДПУ, авторка і ведуча онлайн-курсів, 

вебінарів та тренінгів для освітян, експертка з питань профілактики емоційного та 

професійного вигорання. 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ ДВОДЕННОГО ТЕРНІНГУ-ІНТЕНСИВУ:
 

День 1. (02.08.2021 р.)  

 «ПЕДАГОГ В РЕСУРСІ» 

- Презентація програми. Знайомство учасників 

- Інтерактив з групою «Мій психологічний портрет» 

- Робота з експрес-техніками по роботі зі стресом і профілактиці емоційного вигорання 

- Пропрацювання рольових сценаріїв «Батько-Дитина-Дорослий» 

- Інтерактив з групою «Я і мої захисні механізми» 

- Робота з техніками по відновленню ресурсності психіки  

 



 

День 2. (03.08.2021 р.)  

 «ВМОТИВОВАНА ДИТИНА» 

- Інтерактив з групою «Я в світі дитини» 

- Робота над темою «Самогенеруюча мотивація: лайфхаки для вчителів» 

- Розбір мотиваторів «нового покоління» 

- Інтерактив з групою «Навчальна мотивація дитини без примусу: секрети від фахівця» 

- Робота з діагностичним інструментарієм  

- Презентація діючої технології підвищення навчальної мотивації школярів 

- Підведення підсумків тренінгу-інтенсиву. Виведення формули успіху.  

- Вручення сертифікатів 

 

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ? 

Для участі в заході потрібно до 1 серпня 2021 р. пройти за посиланням 

https://bit.ly/pedagog-i-dytyna і виконати наступні дії: 

1. Зареєструватися заповнивши реєстраційну форму 

2. Сплатити організаційний внесок у розмірі 400 грн. (посилання на 

платіжну систему в реєстраційній формі) 

Кількість місць обмежена! 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

З інформацією про інші заходи, які проводить Центр Прогресивної Освіти 

«Генезум» можна ознайомитися на нашому сайті  

https://genezum.org/ 

 

З усіма питаннями відносно організації тренінгу-інтенсиву звертатися до 

організаційного комітету заходу: 

Центр Прогресивної Освіти «ГЕНЕЗУМ» 

Офіційний сайт: genezum.org 

Електронна пошта: mail@genezum.org 

Телефон: +38 (096) 277 14 16 
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