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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«ЯК НАВЧАТИ ДІТЕЙ, ВИХОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЯМИ:
РОБОТА З MOZABOOK І MOZAWEB»
Спеціальна опція від компанії «ЕдПро Дистрибьюшн»

Найменування освітньої опції: Як навчати дітей, вихованих технологіями:
робота з mozaBook і mozaWeb.
Напрям: інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому
процесі, створення мультимедіа, системи та засоби реалізації дистанційного
навчання, сучасний цифровий освітній простір для учнівства, навчання
впродовж життя.
Мета:
удосконалення
професійної
та
інформаційно-цифрової
компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
у сфері формування інноваційного навчального середовища відповідно
до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів
освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних
методик забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця
програми:
Вікторія
Косик
–
директорка Центру освітнього консультування,
освітня
технологиня,
авторка
методик
використання ІКТ в освіті, тренерка від компанії
«ЕдПро Дистрибьюшн».
«Від бажання змінитись до зміни себе нас
відмежовує лише наша уява!»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або
змішаного навчання.
Цільова аудиторія: працівники й працівниці сфери освіти, батьківство, сім’ї,
діти.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС).
Обов’язкова частина складається з відеоуроків дистанційного курсу (9,5 годин),
практичних самостійних занять (8 годин) та перевірочних тестових завдань
(12,5 годин). Онлайн-доступ до відеоуроків вебінару відкрито постійно. Тому
слухацька аудиторія має можливість самостійно обирати час і темп навчання,
за потреби переглядати відео необмежену кількість разів. Консультування
із викладачем, доступ до завдань та їх перевірка доступні тільки за умови
реєстрації на курс протягом 14 днів.
Для групової змішаної форми передбачено 22 години дистанційної роботи
над курсом та 8-годинний очний одноденний виїзний практичний тренінг.
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми:
Програма передбачає два варіанти організації навчання на вибір
медпрацівника/педпрацівниці або адміністрації закладу освіти: індивідуальна
дистанційна форма та групова очно-дистанційна.
Індивідуальна дистанційна форма передбачає участь в онлайн вебінарах.
Учасники й учасниці вебінару переглядають відеолекції, опрацьовують
навчальні матеріали, виконують практичні завдання й надсилають роботи на
перевірку. Є можливість зворотного зв’язку з викладачем у будь-який момент
навчання, яке відбувається на сайті https://edpro.ua/webinars. Підставою для
зарахування годин підвищення кваліфікації є не менше ніж 80% зарахованих
виконаних домашніх завдань.
Якщо за ініціативи педколективу закладу обирається групова змішана
форма, додатково до перегляду відеолекцій на сайті https://edpro.ua/webinars
організовується очний одноденний виїзний практичний тренінг безпосередньо в
закладі освіти. Під час тренінгу слухачі індивідуально виконують практичне
завдання зі створення конспекту уроку в програмному середовищі Mozabook та
захищають свою роботу. Успішний захист роботи є підставою для зарахування
годин підвищення кваліфікації.

Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:

Технічне забезпечення: Для ефективного навчання необхідно таке технічне
забезпечення: ПК з браузером Google Chrome, завантажена демоверсія
програмного засобу Mozabook https://ua.mozaweb.com/mozabook.php?cmd=
download.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
-

предметна компетентність;
інформаційно-цифрова компетентність;
психологічна компетентність;
емоційно-етична компетентність;
компетентність педагогічного партнерства;
інклюзивна компетентність;
організаційна компетентність;
інноваційна компетентність;
здатність до навчання впродовж життя.

Загальні:
після
завершення
курсу
слухачі
зможуть
ефективно
використовувати розумну панель від компанії «ЕдПро Дистрибьюшн» у школі та
вдома.
Очікувані результати навчання:

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується
в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година очного навчання – 250 грн., обсяг – 30 годин
(у тому числі 8 годин очного навчання), загальна вартість – 2000 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/teachwithmozabookandmozaweb.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

