Перелік курсів підвищення кваліфікації та тренінгів вдосконалення
професійної компетенції ФОП Шибка Г.І.:
1. Використання інформаційних технологій під час організації
дистанційних занять в закладах позашкільної освіти. (Дистанційний тренінг)
2. Використання інформаційних технологій під час організації занять в
закладах дошкільної освіти. (Дистанційний тренінг)
3. Використання інформаційних технологій під час організації
дистанційних занять в закладах середньої освіти. (Дистанційний тренінг)
4. STEM на заняттях з дітьми молодшого шкільного віку. (Дистанційні
курси)

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
(Дистанційний тренінг)
Мета тренінгу

підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів;

поглиблення професійних знань та вмінь педагога,

приведення професійної компетентності педагога у відповідність з
визначеними
завданнями
НУШ
та
STEM-освіти,
підвищення
інтелектуального й загальнокультурного рівня.
Користувачами дистанційного тренінгу можуть бути:

педагоги Дніпропетровської області та інших регіонів України, які
працюють в середніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти.
Що дізнаються та чому навчаться слухачі?
Слухачі будуть знати:

основні правила користування сучасними комп’ютерними пристроями;

сучасні інформаційні освітні технології;

методи створення сучасних презентацій;

методику підготовки виступу, доповіді, реферату, анотації, рецензії за
допомогою комп’ютера.
Слухачі будуть вміти:

впроваджувати власні ідеї в практичній діяльності;

ефективно використовувати інформаційні технології у практичній
діяльності;

розробляти методичні рекомендації та матеріали щодо організації
дистанційної роботи з учнями та вихованцями;

організовувати роботу клубу, гуртка, студії, секції за допомогою
дистанційних технологій;

вести власний відеоканал;

створювати сучасний контент.
Терміни навчання
Дистанційний тренінг підвищення кваліфікації педагогів розрахований на
2-16 годин.

STEM НА ЗАНЯТТЯХ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
(ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ)
Мета курсу


підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів;



поглиблення професійних знань та вмінь педагогів,



приведення професійної компетентності педагогів у відповідність з
визначеними
завданнями
НУШ
та
STEM-освіти,
підвищення
інтелектуального й загальнокультурного рівня.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:


педагоги Дніпропетровської області та інших регіонів України.
Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

Слухачі будуть знати:


основні теоретичні положення сучасної STEM-освіти;



сучасні інформаційні технології;



методи створення та впровадження STEM та STEAM курсів.

Слухачі будуть вміти:







впроваджувати власні ідеї в практичній діяльності;
ефективно використовувати інформаційні технології у практичній
діяльності;
розробляти методичні рекомендації та матеріали щодо організації
дистанційної роботи з учнями та вихованцями;
організовувати роботу клубу, гуртка, студії, секції за допомогою
дистанційних технологій;
вести власний відеоканал;
створювати сучасний контент.

Терміни навчання
Дистанційний курс підвищення кваліфікації педагогів розрахований на 2 тижні.

