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Тільки самоосвіта спроможна
сформувати справді ерудовану та
всебічно розвинену особистість

Жан Жак Руссо
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§ Виявлення рівня компетентності педагога та допомога у

визначенні напрямів професійного вдосконалення

§ Організація різноманітних форм методичної роботи

відповідно до освітніх потреб та рівня професійної

компетентності педагогів та вимог модернізації освіти

§ Особистісно орієнтована методична підтримка

самоосвітньої діяльності педагогів

§ Стимулювання діяльності педагогічних працівників

щодо підвищення рівня професійної компетентності

Функції методичної служби
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Для того, щоб зацікавити 50 млн.
слухачів, радіомережам потрібно було
38 років,

Щоб зацікавити 50 млн. глядачів
телебаченню потрібно було 13 років,

щоб зацікавити 50 млн. користувачів
Інтернету потрібно було лище 4
роки!

М.Эстон
(Великобританія)



http://metodist.teplovod.dp.ua/
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Нормативно-правова база організації дистанційного навчання

- Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

(затверджено Постановою МОН України від 20.12.2000р.);

- Положення про дистанційне навчання (затверджено

наказом МОН України від 25.04.13 №466);

- Наказ про затвердження кваліфікаційних характеристик

педагогічних працівників (затверджено наказом МОН

України №665 від 01.06.13)
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Мета впровадження дистанційного
навчання педагогів

Створення умов для індивідуальної

траєкторії професійного зростання

педагогів відповідно до фахових уподобань

та рівня компетентності



Дистанційне навчання –
повноцінний навчальний процес

Діалог, полілог

7

http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1221759516_1215346603_thumbnail.jpg
http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1221759516_1215346603_thumbnail.jpg
http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1221759516_1215346603_thumbnail.jpg
http://artcity.lv/uploads/posts/2008-09/1221759516_1215346603_thumbnail.jpg
http://www.krasnodonskiy.com.ua/img/articles/6546546423125.jpg
http://www.aecomm.net/images/iStock_000007395743Small_000.jpg
http://web.sdu.dk/jjm/MMMI/Lessons/index1.jpg
http://www.comprint.ru/data/small/1845.jpg
http://www.cnet.com/i/bto/20090302/04__610x490.jpg
http://www.edu.cap.ru/home/6910/photo/9.jpg
http://blog-41.ru/images/56980.jpg


Аспекти дистанційного навчання
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Аспекти дистанційного навчання

Методичний Адміністративний Кадровий
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До позитивних впливів можно віднести:

1) високу інтерактивність учасників;

2) насичене навчальне середовище;

3) інтеграція значного обсягу інформації на єдиному

носії;

4) гіпертекстова технологія;

5) розкриття та примноження креативного

потенціалу кожного

http://img11.nnm.ru/5/f/9/5/6/e429779a9d6efd136fb2711844c.jpg
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Організаційні та  педагогічні проблеми:

1) обмеженість прямого контакту з викладачем і колегами-слухачами;

2) відсутність розвитку почуття емпатії;

3) недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою;

4) несформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, саморегуляції,

професійної рефлексії;

5) складність у розробленні навчальної програми та посібників для

дистанційної освіти;

6) відсутнє нормативно-правове регулювання організації дистанційного

навчання;

7) бурхливий розвиток і постійне вдосконалення засобів нових

інформаційно-комунікаційних технологій та нерозробленість

дидактичних засад дистанційної форми навчання як альтернативної до

традиційних.
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Інструкції для
слухачів

Джерела,
глосарій

Контроль

Форум знайомств
слухачів

Документація
навчального процессу

Оголошеня
дистанційний

викладач

Курс  ДН
(лекції)

Текущий:
•тест
•Контрольна робота
•резюме
•стаття
•Ситуаційний аналіз
•Порівняльний аналіз
•Консультації on-line
Ітоговий:
•проектна робота

Засоби
комунікації

•e-mail
•форум
•блоги
•www
•вики-вики
•чат
•видеоконференция
•телеконференция
• ICQ

слухачі

рефлексія

Блок 1

Блок 3

Блок 2

Блок 5 Блок 4

Приклад моделі сітьового курсу ДН
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Розроблені курси
-«Електронне портфоліо –
індивідуальна траєкторія успіху
педагога»
-«Хмарні технології в навчальних
цілях»
-«Створення живих презентацій»
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«Вчитель, як фахівець живе
доти поки вчиться»

К.Д. Ушинський


