Графік
проведення занять регіональної онлай-школи для вчителів та батьків з
підвищення медіаграмотності та цифрової компетентності
№
з/п
1

Дата і час
проведення

Лектор

Тема заняття

Гіперпосилання

Аудиторія

10.04.2020
16.00 год.

Кадук Алла
Миколаївна, методист
НМЦ інформаційних
технологій ІППОЧО

https://meet.lync.
com/ippobuk/aka
duk/Y6Y5B005

Педагогічні
працівники

2.

14.04.2020
16.00 год.

Кадук Алла
Миколаївна,
методист НМЦ
інформаційних
технологій ІППОЧО

https://meet.lync.
com/ippobuk/aka
duk/Y6Y5B005

Батьки

3.

15.04.2020
16.00

Бабій Микола
Георгійович

15.04.2020
17.00

Бабій Микола
Георгійович

5.

16.04.2020
16.00 год.

6.

16.04.2020
17.00 год

Унгурян Ірина
Корнеліївна, доцент
кафедри педагогіки,
психології та теорії
управління ІППОЧО,
кан.пед.н.
Шепенюк Ірина
Миколаївна,
ст. викладач
кафедри методики
викладання
природничоматематичних
дисциплін ІППОЧО

https://meet.lync.
com/dneprrcoit/chernivtsi/Z6
YB7I7V
https://meet.lync.
com/dneprrcoit/chernivtsi/Z6
YB7I7V
https://meet.lync.
com/ippobuk/aka
duk/Y6Y5B005

Педагогічні
працівники

4.

Особливості
дистанційного
навчання в сервісі
відео-трансляцій
ZOOM: поради
вчителям.
Особливості
дистанційного
навчання в сервісі
відео-трансляцій
ZOOM: поради
батькам
Як організувати
дистанційне навчання
під час карантину.
Практичні поради.
Як організувати
дистанційне навчання
під час карантину.
Практичні поради
Створення власного
електронного ресурсу
як інструмент
професійного
розвитку педагога

Вхід на
платформу
ZOOM
https://zoom.us/j/
281250765?pwd=
MGdoMmxyWG
xOUEwvVFZldG
52OE5rZz09

Батьки

7.

21.04.2020
16.00 год

Козачук Ж.анна
Василівна, вчитель
інформатики
Старововчинецького
ліцею

Медіабезпечний
простір сучасної
дитини: складові,
фактори впливу та
регулювання

Організація
освітнього процесу у
віртуальному
просторі - від ідеї до
втілення: «Google
Classroom», «Google
Classtime»

Батьки

Педагогічні
працівники

Идентификатор
конференции:
281 250 765
Пароль: 020585
https://meet.lync. Педагогічні
com/dneprrcпрацівники
oit/kozachuk/2JQ
DZJ0L

8.

22.04.2020
17.00 год

Козачук Жанна
Василівна, вчитель
інформатики
Старововчинецького
ліцею

9.

22.04.2020
16.00 год.

Савчук Олена
Славіківна, методист
НМЦ дошкільної та
початкової освіти

10.

23.04.2020
16.00 год.

Бирка Марян
Філаретович, професор
кафедри педагогіки,
психології та
управління освітою
ІППОЧО, доктор пед.н.

Організація
освітнього процесу у
віртуальному
просторі – від ідеї до
втілення: «Google
Classroom», «Google
Classtime»
Форми роботи
вихователя закладу
дошкільної освіти в
умовах карантину

Основи кібербезпеки
для вчителя

https://meet.lync.
com/dneprrcoit/kozachuk/2JQ
DZJ0L

Батьки

Вхід на
платформу
ZOOM
https://us04web.z
oom.us/j/6374374
523?pwd=K3c3c
mRrUFVWQktlb
kRQZk1VS2ZiU
T09т
ІК: 637 437 4523
Пароль: 833957

Вихователі
в закладів
дошкільної
освіти

Підключитися
Педагогічні
до конференції працівники
Zoom:
https://us04web.z
oom.us/j/7536078
53?pwd=QWQ2c
nVrU3RpREJMN
EJvbTNnOFBqZz
09
Ідентификатор
конференції: 753
607 853
Пароль: 029800

Конференції проводяться за допомогою 2-х платформ:
1) Skype для бізнесу Web App
Для участі необхідно мати комп’ютер з ОС Windows 7, мікрофон, відеокамеру,
акустичні колонки, проектор, встановлений плагін «Skype для бізнесу Web
App» та за 10 хвилин до початку тестування перейти по гіперпосиланню, що
вказано у таблиці
2) Zoom
Для участі потрібно встановити додаток Zoom на телефон або комп’ютер, мати
мікрофон, веб-камеру, колонки або навушники, у призначений час перейти за
посиланням, ввести ідентифікатор конференції , потім пароль.

