ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
«31» травня 2017 року

Одеса

№ 221/ОД

Про реалізацію проекту
«Вчимося жити разом»

На

виконання

наказу

Міністерства

освіти

і

науки

України

від 21.04.2017 № 624 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації
спільного проекту «Вчимося жити разом»», відповідно до Меморандуму про
співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Представництвом
дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з метою поширення компетентнісного
підходу у підготовці вчителів та забезпечення стійкості освіти з розвитку
життєвих навичок дітей і підлітків України шляхом інтеграції розроблених
курсів у програми післядипломної підготовки вчителів і навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:
1.

Затвердити

план

заходів

Департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»
(далі — План заходів), що додається.
2.

Одеському

Кавалерову В.А.:

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

2.1. Забезпечити організаційно-методичну підтримку реалізації завдань
Плану заходів.
2.2. Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації спільного
проекту «Вчимося жити разом» у навчальних закладах.
2.3. Висвітлювати хід реалізації проекту на сайті інституту.
3.

Департаменту

освіти

та

науки

Одеської

міської

ради,

відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій та міських
рад, об’єднаних територіальних громад, закладам приватної форми власності,
навчальним закладам обласного підпорядкування:
3.1. Призначити координатора проекту у відділах, управліннях освіти
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.
3.2. Забезпечити виконання Плану заходів.
3.3. Сприяти запровадженню у 2017/2018 навчальному році курсу
«Вчимося жити разом» у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках
«Основи здоров’я» з вересня 2017 року.
3.4. Розробити відповідні районні (міські) плани заходів на 2017 рік.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора Департаменту

О. В. Пятаєва

ДОДАТОК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 3 1 . 0 5 . 2017 року № 221/ОД

План заходів
щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»
№

Назва заходу

Строк

Відповідальні за виконання

виконання
1

Ввести в курси підвищення
кваліфікації вчителів «Основи

серпень
2017р.

здоров’я» модуль «Вчимося

Одеський обласний інститут
удосконалення вчителів,
регіональний координатор

жити разом»
2

Розробити методичні

червень -

Одеський обласний інститут

рекомендації щодо

серпень

удосконалення вчителів,

інтегрування курсу «Вчимося

2017р.

регіональний координатор

жити разом» у предмет
«Основи здоров’я»
3

Організувати проведення

червень -

Одеський обласний інститут

тестування вчителів предмета

жовтень

удосконалення вчителів,

«Основи здоров’я»

2017 р.

регіональний координатор,
департамент освіти та науки
Одеської міської ради,
відділи (управління) освіти
районних державних
адміністрацій та міських рад,
об’єднаних територіальних
громад, заклади приватної
форми власності, навчальні

заклади обласного
підпорядкування
4

Провести семінари-тренінги

червень -

Одеський обласний інститут

для координаторів проекту з

вересень

удосконалення вчителів,

методики викладання курсу

2017р.

регіональний координатор,

«Вчимося жити разом» у

районні, міські, територіальні

початковій, основній та

координатори

старшій школі
5

Організувати проведення

вересень

Одеський обласний інститут

спеціального он-лайн

2017 р.,

удосконалення вчителів,

дослідження щодо знань,

грудень

регіональний координатор,

ставлень і поведінкових

2017 р.

навчальні заклади

навичок дітей та підлітків
6

Висвітлювати хід реалізації
проекту на сайті Департаменту

протягом
2017 р.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Одеський

освіти і науки Одеської

обласний інститут

облдержадміністрації,

удосконалення вчителів,

Одеського обласного інституту

регіональний координатор

удосконалення вчителів

