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Автор (розробник)

Національний центр «Мала академія наук України»

Назва програми підвищення
кваліфікації

Діджитал-інструменти для дистанційного навчання

Мета

Сприяння поглибленню та вдосконаленню навичок для
організації
інтерактивного
дистанційного
навчання.
Опанування сучасних діджитал-інструментів (застосунків
і програм) для роботи в режимі онлайн

Напрям

Розвиток професійних компетентностей (знання фахових
методик, технологій);
формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей умінь, визначених частиною першою
статті 12 Закону України «Про освіту», зокрема цифрової
компетентності

Коротка анотація змісту
програми

Спецкурс
Кириченко Д. В., методист кабінету природничих проєктів
відділу організації освітнього процесу Національного центру
«Мала академія наук України»

Спецкурс знайомить слухачів з різними діджиталінструментами для організації навчання онлайн. Особливістю
спецкурсу є надання практичних навичок учителям для
створення інтерактивних форматів навчання та утримання
уваги учнів при дистанційній роботі.
Програма складається з 4 тематичних занять:
1. Особливості дистанційного навчання: взаємодія між
учасниками освітнього процесу, утримання уваги, мотивація.
2. Візуалізація даних: створення онлайн-презентацій,
інфографіки, анімаційних роликів. Сервіси «Canva», «Crello»,
«Animaker», «Renderforest».
3. Інструменти для створення комунікативного простору.
Вікторини, квести, робота в групах.
4. Соціальні мережі для навчання: від інстаграму до ютубу.
Після кожного заняття передбачається самостійна робота,
після завершення навчання – підсумкове тестування.

Графік освітнього процесу
(орієнтовні дати / дні)
Обсяг у годинах та в кредитах
ЄКТС
Форма підвищення кваліфікації

Розподіл годин за видами діяльності: 10 годин інтерактивних
лекцій із практичними роботами, 5 годин самостійної роботи
19 квітня – 1 травня 2021 року
15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС
Дистанційна

Перелік компетентностей, які
вдосконалюватимуться /
набуватимуться

Загальні:
– знання й розуміння сучасних тенденцій дистанційного
навчання учнів;
– планування та здійснення освітнього процесу на основі
впровадження
сучасних
світових
науково-методичних
підходів;
– спроможність застосовувати отримані знання й навички
у професійній діяльності.
Фахові:
– оволодіння
діджитал-інструментами
для
організації
дистанційного
навчання,
зокрема
«Crello»,
«Canva»,
«Animaker» тощо;
– уміння візуалізовувати навчальний матеріал;
– здатність
робити
процес
дистанційного
навчання
інтерактивним;
– спроможність налаштовувати комунікацію між усіма
учасниками комунікаційного процесу за допомогою онлайнінструментів.

Документ про підвищення
кваліфікації, передбачений
програмою

Під час проходження спецкурсу слухачі оволодіють засобами
та онлайн-інструментарієм дистанційного навчання, отримають
теоретичні знання й практичні вміння, необхідні у процесі
організації дистанційного навчання
Сертифікат

*Програму укладено відповідно до п. 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800

