РЕСУРСИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ
ОСВІТИ

Google Calendar як інструмент планування та
ефективної організації роботи заступника директора
https://www.google.com/calendar
Це повністю безкоштовний інструмент, який дозволяє керувати
проектами, організувати роботу та впорядкувати повсякденні
справи

Переваги

1.Створюємо обліковий запис у Google або
використовується діючий
2. Відкривається Google Calendar
3. «Порядок денний»
4. Різнокольорові стікери
5. Щоденне нагадування вранці

1. Відкриваємо "Календар";
2. Вибираємо налаштування;
3. Натискаємо на "Додати";
4. Переходимо до «Створити»;
5. Вигадуємо назву завдання;
6. Додаємо опис (при бажанні та
необхідності);
7. Дивимось у розділі «Мої календарі»,
де вже постало нове завдання;
8. Переходимо в додаткові
налаштування, задаєте кольорову гаму
та відкриваєте доступ потрібним
людям;
9 . Налаштовуємо повідомлення
(вказуєте дні, тижні, місяці).
Оповіщення надходить як
повідомлення на телефон, робочий стіл.

НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ПЕДАГОГІЧНИХ УСТАНОВ

https://nppu.org/

інститути

конференції

новини

Метод управління командою СКРАМ
Скрам- це підхід до розробки програм через чотири
основні людські цінності, або адаптаціяю під кожну
конкретну ситуацію
❑люди та взаємодії важливіші за процеси та інструменти;
❑працююча програма важливіша за вичерпну
документацію;
❑співробітництво з командою важливіше за погодження
умов контракту;
❑готовність до змін важливіша за проходження початкового
плану.

Переваги
Відгук на потреби
педагогів, учнів,
батьків для
виключення
вимоги «зробити
на вчора»

Зниження
«вартості»
проєкту:
витрат
часу,
ресурсу,
виключення
вигорання

Насолода
від роботи

Більше швидкого і якісного результату

Алгоритм організації дистанційної форми
навчання в освітньому закладі

Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) – платформа для дистанційного та змішаного
навчання, створена задля забезпечення кожного українського учня та вчителя
рівного, вільного і безоплатного доступу до якісного навчального контенту.
Для зручності у використанні ВШО створено Всеукраїнський онлайн розклад для
учнів.
Дистанційні школи, які відкрили безоплатний доступ до навчальних матеріалів:
Міжнародна українська школа
❑ «Атмосферна школа» надає безкоштовний доступ до пакету «Слухач» із готовими
навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі
❑ школа «Оптіма» відкрила доступ до річних матеріалів для 1-11 класів
❑ школа «DAR» відкрила навчальну платформу для всіх учнів 7-11 класів
❑ школа «Jamm School» для учнів 5-11 класів
❑ школа «Liko Education Online» відкрила доступ до навчання на платформі «Liko
Education Online» для всіх охочих
❑ науково-дослідницька
школа
«Базис»
спільно
з
Viber-спільнотою
«Школа_інфо» проводять освітню ініціативу для учнів початкової та базової
школи України
❑ «Школа надії» пропонує уроки дистанційного навчання

Функціонують онлайн-платформи:
❑ платформа сучасної освіти «ThinkGlobal Online» доєднує
до живих уроків і надає навчальні матеріали.
❑ центр дистанційної освіти «Джерело» надає вільний
доступ до повного пакету «Слухач» (1-11 класи) для
самонавчання – повна шкільна програма від Центру
Дистанційної Освіти «Джерело»
❑ математична онлайн-платформа «GIOS»
❑ «Освіторія» щоденно проводить інтерактивні прямі ефіри
із найкращими педагогами та психологами країни в рамках
вищезгаданого Всеукраїнського розкладу.

Освітні платформи дистанційного навчання
❑Дистанційне навчання.Платформа Zoom (завантажити)
❑Безкоштовні онлайн - курси з англійської мови для школярів на час
карантину (ознайомитись)
❑Сервіси дистанційного навчання для вчителів (ознайомитись)
❑Освіторія. Онлайн-медіа про освіту та виховання
❑Додатки Google в повсякденному житті та професійній
діяльності. Антоніна Букач
❑Зробіть навчання захоплюючим! Mozaikeducation
❑Інтерактивні мультимедійні навчальні блоки LearningApps.org
❑Організація дистанційного навчання під час карантину Мій клас
❑Інноваційний проєкт, який розвиває освітню систему з урахуванням
сучасних інтернет-технологій Освіта - Щоденник.
❑СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ. ГОТУЙСЯ ДО ЗНО Educational Era
❑Освітній проект для вчителів НА УРОК (створює необмежені
можливості для обміну досвідом між освітянами)
❑Ваш шлях до успіху учнів Classtime
❑Дистанційна підтримка освіти школярів (ознайомитись)

1. Портал «Дія. Цифрова платформа» - це
проєкт Президента України, що його втілює
Міністерство цифрової трансформації в рамках
своєї мети: навчити громадян цифрових навичок.
Платформа «Дія. Цифрова освіта» запустила
серіал для вчителів «Карантин: онлайн сервіси
для вчителів».
2. GIOS – інтерактивна онлайн-платформа з
уроками, завданнями, тестами, яка допомогає
організовувати змішане і онлайн-навчання, і, що
важливо, – має гриф Міністерства освіти і науки
України. Під час карантину GIOS пропонує
безкоштовне користування платформою для
вчителів і класів, введення учнів до системи і
технічний супровід. Онлайн-платформа GIOS
допоможе самостійно вивчати математику вдома
та ефективно покращувати результати.

3. Щоденник.ua - всеукраїнська освітня мережа для
вчителів, учнів та їхніх батьків. Проєкт працює за підтримки
Міністерства освіти та науки України, регіональних
адміністрацій, управлінь освіти. Проєкт має на меті об'єднати
всіх педагогів, учнів та їхніх батьків в єдину спільноту,
модернізувати навчальний процес і впровадити сучасні
комп'ютерні технології в школах. Зареєструватися в освітній
мережі можливо за умови підключення школи до проєкту.
Підходить ініціативним батькам або представникам шкільної
адміністрації, які бажають впровадити сучасні технології в
навчальний процес.
4. Освіторія - це неприбуткова громадська спілка, яка
допомагає змінювати і розвивати освіту в Україні, створює
інноваційні школи, програми, допомагає вчителям навчатись
та надає доступ до якісної освіти малозабезпеченим дітям.
Діє школа тренерів «Нової української школи» (НУШ) – це
партнерський проект з Міністерством освіти і науки України,
що працює за сприяння Міжнародного фонду. Тренінговий
центр – хаб Освіторія – проводить тренінги і курси для
вчителів. Освіторія Медіа – це актуальні новини про освіту

5. Ilearn (Освіторія) - проєкт ГС «Освіторія».
Безкоштовна гейміфікована платформа з
навчальними онлайн-курсами, тестами та
вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та
успішно скласти ЗНО
6. MySchool.ua - навчальне онлайнсередовище для школярів, їх батьків,
вчителів і керівників районних відділів освіти.
Система об'єднує людей, пов'язаних зі
шкільним процесом, за допомогою
автоматизації документообігу шкіл, онлайнбібліотеки з мультимедійними матеріалами для
учнів, конспекти для вчителів з усіх предметів,
тем для всіх класів і різних SMS-сервісів. Для
адміністраторів шкіл працює облік шкільних
підручників, конструктор електронних тестів,
тематична соціальна мережа.

9. Перелік університетів з
найрізноманітніших предметів. На
сайті є набір курсів, які дозволяють
школярам підготуватися до
зовнішнього незалежного
тестування.
8. "На Урок" – Всеукраїнські
онлайн-курси, олімпіади та журнал
для школярів. Онлайн-школа "На
Урок" створена для того, щоб кожен
школяр, незалежно від місця
проживання, зміг отримувати якісні
знання в цікавому форматі.

9. Доступна освіта – ця платформа створена
для того, щоб надати можливості українським
дітям і молоді незалежно від місця проживання
здобути українську освіту. Держава надає
можливість здобути освіту екстерном, а ми –
вивчити українську мову і літературу та історію
України, підготуватися до Державної
підсумкової атестації та ЗНО з цих предметів.
10. EdEra - український проект, який
представляє собою сайт з онлайн-курсами у
форматі МВОК (масових відкритих онлайнкурсів). Зараз вже можна пройти сім курсів,
серед яких «Українська мова і література»,
«Географія», «Фізика», «Історія України»,
«Математика», «Біологія», «Англійська мова».
Проєкт включає в себе інтерактивні лекції,
конспекти, іспити і домашні завдання,
спілкування з іншим учнями і педагогами.

11. Osvita.ua - новинний сайт з
інформацією про останні зміни в
освітній сфері. Ресурс пропонує
чимало тематичного контенту від
експертів галузі. До уваги - каталог
українських та зарубіжних
навчальних закладів, рейтинг шкіл та
дистанційних курсів, багато
корисного матеріалу про ЗНО і вступ
до навчальних закладів. Діє форум
для спілкування. Сайт - гарний
помічник для абітурієнтів та батьків.
12. Be Smart – онлайн-платформа
підготовки до ЗНО. Платформа за
підтримки МОН України. Безкоштовні
відеоуроки, тести, затверджені МОН,
консультації від учителів онлайн.

13. Гіпермаркет знань – тут можна знайти
повну шкільну програму, яка дає
можливість підготуватися до відкритих
уроків, контрольних робіт і практичних
завдань. У онлайн-гіпермаркеті зібрані
шкільні підручники, посібники та дидактичні
матеріали, завдання і вправи для
самоперевірки практикумів, тренінгів і
домашніх завдань.
14. Parta.ua - універсальний всеукраїнський
освітній портал.
15. learning.ua - освітня онлайнплатформа. Програми, завдання
розроблено відповідно до Державних
стандартів МОН України для поглибленого
вивчення предметів. Онлайн тести,
інтерактивні завдання. Портал інтерактивної
дошкільної та шкільної електронної освіти.

