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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Дистанційне навчання за допомогою ClassDojo для учителів, учнів та їх батьків».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Шпильова Вікторія Володимирівна, учителька хімії Спеціалізованої школи №196,
учителька вищої категорії, педагогічне звання «Старший учитель».
4. Мета: надати практичні поради щодо налагодження освітнього процесу шляхом застосування
дистанційного навчання на ClassDojo.
5. Напрям: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі,
включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; професійна компетентність;
6. Зміст:
1) практичні поради по створенню віртуального класу;
2) механізми долучення учнів та їх батьків;
3) алгоритм створення завдань використовуючи онлайн-сервіс ClassDojo.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) уміння створювати й збирати завдання у режимі онлайн, перевіряти виконання завдань;
2) уміння організовувати навчання у режимі онлайн;
3) здатність надавати зворотний зв’язок учасникам освітнього процесу у режимі реального часу.
10. Цільова аудиторія: менеджери освіти будь-якого рівня (директори, заступники директорів,
методисти), педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, учителіпредметники, репетитори, батьки, діти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання і розуміння особливостей налагодження зворотного зв'язку з учнями у режимі
онлайн; здатність організовувати процес навчання у рамках дистанційної освіти; здатність орієнтуватися
в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і
вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства; розуміння особливостей створення
завдань шляхом використання онлайн-сервісів; компетентність у галузі професіонального розвитку;
фахові: володіння сучасними інформаційними та вебтехнологіями; вміння створювати віртуальні
класи для забезпечення безперервності освітнього процесу; вміння налагоджувати процес дистанційного
навчання шляхом використання сучасних інформаційних технологій; знання і розуміння алгоритму
створення онлайн-завдань; здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в
сучасному освітньому середовищі; вміння долучати до процесу дистанційного навчання здобувачів освіти
та їх батьків; знання і розуміння специфіки надання зворотного зв’язку учасникам освітнього процесу у
режимі реального часу.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

