
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Онлайн-курс Лілії Король «Гейміфікація: освітня панацея чи «забавки»?»

Затверджую
Директорка освітнього центру

«Школа успіху»
Тетяна Бутурлим

 Напрями підвищення кваліфікації: інноваційність; розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та
цифрових технологій в освітньому процесі.
 Удосконалення компетентностей: інформаційно-цифрових, фахових компетентностей, ініціативності, уміння вчитися впродовж життя.
 Суб’єкт підвищення кваліфікації: освітній центр «Школа успіху».
 Розробник: освітній центр «Школа успіху».
 Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
 Вид підвищення кваліфікації: вебінар.
 Місце проведення: м. Ніжин, Чернігівська обл., ОЦ «Школа успіху», закрита онлайн-кімната Google Meet.
 Дата проведення: постійно.
 Вартість: 100 грн.
 Документ про підвищення кваліфікації: сертифікат.
 Обсяг: 5 годин.
 Спікерка: Лілія Король, учителька української мови та літератури Самчиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Старокостянтинівської міської ради; спеціаліст І категорії, старший учитель; учасниця Всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна
грамотність»; авторка ряду публікацій на освітньому проєкті «На Урок»; співавторка посібників «Знай українську! (сучасний підхід у підготовці до
ЗНО)», «Пізнай мистецтво художнього слова (сучасний підхід у підготовці до ЗНО)»..
 Модераторка: Тетяна Бутурлим.
 Учасники: освітяни.
 Кількість учасників: до 100 чол.
 Мета: розвиток професійних та інформаційно-цифрових компетентностей освітян.
 Очікувані результати: слухач / слухачка вебінару знає особливості ігрових технологій навчання, а також сервісів для створення ігор;
розуміє методичні аспекти організації онлайн-роботи в інтернет-сервісах; володіє техніками створення ігрового навчання; уміє реалізувати
інноваційний підхід під час освітнього процесу. .
 Подальший супровід учасників вебінару: надання індивідуальних консультацій через електронну пошту та соціальні мережі.
 Покликання на сайт ОЦ «Школи успіху», де розміщена програма вебінару: http://school-of-success-2020.pp.ua/?page_id=2
 Перевірити сертифікат можна за покликанням: https://successnizhin.blogspot.com/p/260122.html
 Журнал реєстрації виданих сертифікатів: https://drive.google.com/file/d/1ym5vENPWtlUlOKNKkk3PJOpXfsPoOfjR/view?usp=sharing
 Фотозвіт: https://successnizhin.blogspot.com/p/260122_8.html
 Відгуки освітян про участь у заходах від ОЦ «Школа успіху»: https://successnizhin.blogspot.com/p/blog-page_31.html

Інформація про суб’єкт підвищення кваліфікації:
 Фізична особа-підприємець - Бутурлим Тетяна Іванівна.
 Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань: 2 063 000 0000 011489 від 16.08.2018 р.
 Витяг із реєстру платників єдиного податку: № 3538 / 25-13 від 21.08.2018 р.
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