ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕДМАНДРИ»
ОСВІТНЯ ЕКСПЕДИЦІЯ #1/2017 «ФІНЛЯНДІЯ. УЧИТЕЛЕЦЕНТРИЗМ»
З EDUFUTURE
(повна програма – 104 години; мінімальна обов’язкова програма – 88 годин)
ДИСТАНЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 1 (16 годин)
06.11.2017 – 17.11.2017
Дистанційний курс «Система освіти Фінляндії»
Вебінар
Аналіз свого навчального закладу за системою бенчмаркингу. Укладання
персонального галочкового списку експедиції
ОСНОВНА ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ (40 годин)
Неділя, 26.11.2017
13.30 –
15.30
16.00 –
17.30
18.00 –
20.30

Культурна програма: тур з гідом до Гельсінкі
Відвідування мистецького освітнього центру Pukinmäen taidetalot
Вітальна вечеря в Ravintola Zetor

Понеділок, 27.11.2017
09.00 –
09.30

09.30 –
11.00
11.20 –
12.30
12.30 –
13.30
13.30 –
15.30
15.30 –
16.00

Школа Tikkurilan Kirjasto. Щоденна програма. Організаційні заходи.
Практичні заходи, розклад і програма курсу. Інформація про місце
проведення, школи, приміщення та розклади. Планування
спостереження занять у класах. Знайомство одне з одним. Обговорення
очікувань
Фінські уроки. Презентація від Арне Верхеґена, вчителя та освітнього
консультанта в EduFuture: «Фінська система освіти – секрети й уроки.
Роль педагога». Шкільні плани і політики, PISA, зміни навчального плану.
Питання і відповіді
Спостереження в Tikkurilan Lukio – старша середня школа
Ланч в Tikkurilan Lukio і продовження спостережень
Лідерство й управління. Презентація від Арі Ранкі, директора старшої
середньої школи Tikkurila, про управління школою і педагогічну команду
Обговорення дня. Питання і відповіді
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Вівторок, 28.11.2017
9.00 –
9.15

Загальноосвітня школа в Гельсінкі (класи 1 – 9). Вітальні слова директора

09.15 –
09.45

Тур школою з гідом

09.45 –
10.00

Кава-перерва

10.00 –
11.15

Відвідування і спостереження уроків (фокус на основі вимог групи)

11.15 –
12.00

Вільне обговорення візиту з вчителями/-ками про повсякденне життя
у фінській школі (новий навчальний план, вчитель/-ка у Фінляндії,
вчительські команди та інше). Питання та відповіді

12.00 –
13.00

Ланч

13.00 –
15.30

Тур з гідом по педагогічному факультету Гельсінського університету

15.30 –
16.30

Час групового обговорення

Середа, 29.11.2017
09.00 –
09.45

Школа Dickurby Skola (класи 1
з директором Андерсом Вікстрьомом

–

6).

Вітальний

тур

школою

09.45 –
10.30

Відвідування і спостереження уроків

10.30 –
11.00

Сесія питань і відповідей з директором Андерсом Вікстрьомом про те, як
це – бути директором початкової школи в Фінляндії і сприяти підвищенню
кваліфікації вчительства

11.00 –
11.30

Кава-перерва

11.30 –
12.15

Відвідування і спостереження уроків (фокус на основі вимог групи)

12.15 –
13.00

Ланч

13.30 –
15.30

Тур з гідом до Heureka Science Center. Відвідування бібліотеки Entresse
Library в Espoo
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Четвер, 30.11.2017
11:00 –
12:30

Пішохідна екскурсія до навчального середовища Omnia – будівництво
будинків. Ремісники: озеленення, столярство, швейне виробництво,
дрібні металоконструкції. InnoOmnia – співробітництво між Omnia
та малим бізнесом

12:30 –
13:30

Ланч в ресторані Henricus. Навчальне середовище для студентства
готельної справи та кейтерінгу

13:30 –
15:00

Знайомство з фінською професійною освітою та Omnia. Співробітництво
між VET і компаніями. Сесія питань та відповідей (додатковий час для
екскурсії до навчальних середовищ)

15:00 –
17:30

Підсумкова сесія з Lumo Education про бажані результати та наслідки
поїздки

17.30 –
18.00

Церемонія закриття. Створення мережі. Сертифікати про участь

19.30 –
21.20

Трансфер до Таллінна (Естонія) паромом (опціонально)

ФАКУЛЬТАТИВНА ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ (16 годин)
П’ятниця, 01.12.2017
09.30 –
12.00

Відвідання загальноосвітніх шкіл у Таллінні, зокрема уроків, спілкування
з учительством і студентством про їхнє шкільне життя

12.00 –
13.00

Ланч в шкільній їдальні

13.00 –
15.00

Відвідування педагогічного факультету Талліннського університету:
знайомство з навчальною програмою, результати роботи PISA, новою
національною стратегією навчання протягом усього життя та класною
кімнатою майбутнього – інноваційного навчального центру
для навчання педагогічної спільноти

15.00 –
16.30

Підсумкова сесія про бажані результати
до Таллінна. Сертифікати про участь

та

наслідки

поїздки
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Субота, 02.12.2017
09.30 –
11.00

Візит до Школи танців і мистецтва у Таллінні

11.00 –
13.00

Культурна програма: тур Таллінном з гідом

13.00 –
16.30

Ланч і вільний час у Таллінні

16.30 –
18.30

Трансфер до Гельсінкі паромом

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 2 (16 годин)
05.12.2017 – 17.12.2017
Презентація результатів експедиції у своєму навчальному закладі /
місцевій освітянській спільноті
Розробка плану освітньої амбасади
Вебінар. Сертифікація амбасад
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ НА EDCAMP UKRAINE 2018
(16 годин)
02-03.07.2018
Підготовка презентації діяльності амбасади
Вебінар
Виступ на (не)конференції

* Усі змістовні опції програми включено до оплати участі в експедиції. Проживання,
харчування та транспортні витрати за рахунок учасників / учасниць.
Ознайомитися з детальними умовами участі можна за посиланням
http://edcamp.org.ua/bilavorona
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