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Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників
"Уміти використовувати конструктор уроків для інтерактивної дошки"
1. Пояснювальна записка
1.1. Вид освітньої послуги: онлайн-курс.
1.2. Нормативна база: Закон України "Про освіту", постанова КМУ №800 від 21.08.2019 (із змінами,
внесеними постановою КМУ №1133 від 27.12.2019), типова освітня програма організації і проведення
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (наказ МОН
№36 від 15.01.2018).
1.3. Актуальність: У кожного виробника інтерактивної дошки є своя програма (конструктор) для створення
уроків. Але ви можете використовувати зі своєю дошкою будь-який конструктор, незалежно від фірми. Декілька
хороших варіантів отримаєте в цьому міні-курсі. Провести цікаве й ефективне заняття з дошкою можна на будьякому предметі і для будь-якого віку учнів. Єдине обмеження - ваша фантазія, адже в конструкторах можна
придумати дуже багато різноманітних, цікавих завдань. Навчіться цьому.
1.4. Цільова аудиторія: педпрацівники закладів освіти різних типів і форм власності.
1.5. Напрям: інформаційні технології.
1.6. Мета: ознайомити з теоретичними відомостями та особливостями практичного застосування методів та
інструментів, розвивати практичні навички з теми курсу.
1.7. Компетентності, що вдосконалюються: професійно-педагогічна, інформаційно-цифрова.

2. Загальна характеристика освітньої програми
2.1. Зміст: аналіз досвіду освітян з теми курсу; методичні рекомендації; інструкції до інструментів Elite
Pnaboard, EasiNote, OpenBoard, Labwe; додаткові матеріали для заглиблення в тему.
2.2. Форма: дистанційна індивідуальна або змішана групова.
2.3. Обсяг і терміни навчання: 6 акад. год. (0,2 кредиту ЄКТС). Кінцевий термін не обмежено.

3. Організація навчання
3.1. Як відбувається навчання: учасник під своїм обліковим записом на платформі УМІТИ проходить курс у
три етапи 1) аналізує свій та чужий досвід, 2) опрацьовує новий для себе матеріал, 3) обирає та виконує одне з
практичних завдань.
3.2. Умови навчання: доступ до матеріалів курсу платний (актуальну ціну подано на веб-сторінці курсу).
3.3. Документ: після виконання практичного завдання і його схвалення модератором курсу учасник отримує
електронний іменний сертифікат підвищення кваліфікації, який одразу оприлюднюється в онлайн-реєстрі та
відповідає чинним вимогам КМУ та МОН і рекомендується до зарахування педагогічною радою навчального
закладу.
Розробник програми:
Іван Іванов — засновник Центру нової освіти, автор і розробник платформи «УМІТИ», тренер з інформаційних
та інноваційних технологій, педагогічний дизайнер.
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