Пропонуються додаткові запитання щодо змішаного
навчання

Пропонуються додаткові запитання щодо змішаного навчання
У цьому документі ви можете знайти деякі питання, які можуть допомогти вашому закладу задуматися про використання цифрових технологій в організації змішаного
навчання.
Якщо Ви хочете додати всі, або деякі запитання стосовно дистанційного навчання до опитувальників SELFIE, ви можете скопіювати та вставити їх у розділ "Ваші власні
твердження" у "Налаштуванні опитувальників".
Назва елемента

Ефективне використання віртуальних
навчальних середовищ

Управління часом

керівник

вчитель

В нашому закладі освіти наявна централізована освітня
цифрова платформа, або інший освітній он-лайн-простір,
де учні можуть спілкуватися з вчителями, отримувати
завдання, розклад, заходи, графіки та інші цифрові освітні
ресурси.

У закладі освіти наявна централізована освітня цифрова
платформа, або інший освітній он-лайн-простір, де учні
можуть легко орієнтуватись. Там для учнів є розклад
навчальних занять, розміщено завдання, заходи, цифрові
освітні ресурси та надано можливість он-лайн
спілкуватися зі мною.

Оберіть 5 лише у тому випадку, якщо, на Ваш погляд, ви
використовуєте віртуальне навчальне середовище
закладу або он-лайн систему управління вмістом у добре
організований та сучасний спосіб, для уможливлення
взаємодії та спілкування між вчителями та учнями. Звідси
учні можуть бути спрямовані на інші цифрові ресурси або
платформи.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу думку, Ви
використовуєте віртуальне навчальне середовище закладу,
або систему управління вмістом у добре організований та
сучасний спосіб, щоб допомогти учням орієнтуватися,
взаємодіяти та спілкуватися з вчителями та іншими учнями.
Звідси учні можуть бути спрямовані на інші цифрові освітні
ресурси або платформи.

У нашому закладі учні вчаться управляти своїм часом за
допомогою цифрових технологій.

У нашому закладі учні вчаться управляти своїм часом за
допомогою цифрових технологій.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу думку, ваші
учні мають можливість навчитися розпоряджатися своїм
часом - як у закладі освіти, так і вдома - за допомогою
цифрових технологій, а саме: користуючись спільним
календарем, або інструментам планування для складання
графіку роботи та відпочинку, для самоконтролю часу
проведеного за цифровим пристоєм та уникання
відволікань.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу думку, ваші
учні мають можливість навчитися розпоряджатися своїм
часом - як у закладі освіти, так і вдома - за допомогою
цифрових технологій, а саме: користуючись спільним
календарем, або інструментам планування для складання
графіку роботи та відпочинку, для самоконтролю часу
проведеного за цифровим пристоєм та уникання
відволікань.

учень

В нашому закладі є он-лайн-простір, де я можу
знайти свої завдання, розклад занять, заходи,
графіки, навчальні ресурси, там я також можу
спілкуватися зі своїми вчителями он-лайн.
Обери 5 лише у тому випадку, якщо, на твою думку,
у вашому закладі є єдиний он-лайн-простір, який
добре організовано, і ти можеш легко знаходити
свої завдання, розклад занять, навчальні ресурси, а
також спілкуватися з вчителями.

У нашому закладі ми вчимося управляти своїм
часом за допомогою цифрових технологій.
Обери 5, лише якщо, на твою думку, у тебе є
можливість навчитися користуватись спільним
календарем або іншими інструментами планування
часу для створення власного графіку роботи та
відпочинку, самоконтролю мого часу роботи з
цифровим пристроєм, для уникання відволікань, як
у закладі освіти, так і вдома.

Назва елемента

САМОРЕГУЛЬОВАНЕ
НАВЧАННЯ: Звернення по
допомогу у разі виникнення
проблем у навчанні

САМОРЕГУЛЬОВАНЕ
НАВЧАННЯ: Звернення по
допомогу у разі виникнення
проблем із технологіями

керівник

вчитель

У нашому закладі учні вчаться використувати цифрові
технології для звернення по допомогу, коли у них
виникають труднощі у навчанні.
Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу думку, ваші
учні вчаться використовувати цифрові технології
(електронну пошту, повідомлення в чаті, пости, коментарі)
для звернень по допомогу у навчанні (знають, який
інструмент слід використати у кожному окремому
випадку, як правильно поставити запитання, до кого
звернутись тощо).

У нашому закладі учні вчаться використувати цифрові
технології для звернення по допомогу, коли у них
виникають труднощі у навчанні.
Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу думку, ваші
учні вчаться використовувати цифрові технології
(електронну пошту, повідомлення в чаті, пости, коментарі)
для звернень по допомогу у навчанні (знають, який
інструмент слід використати у кожному окремому випадку,
як правильно поставити запитання, до кого звернутись
тощо).

У нашому закладі учні вчаться
використовувати цифрові технології для
звернень по допомогу, коли вони стикаються
з труднощами із програмним
забезпеченням/застосунками, які
застосовують їхні вчителі.

Мої учні вчаться використовувати цифрові
технології для звернень по допомогу, коли
вони стикаються з труднощами при
використанні програмного забезпечення або
застосунків, які я використовую з ними в
процесі навчання.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу
думку, ваші учні вчаться використовувати цифрові
технології (електронну пошту, повідомлення в чаті,
коментарі) для звернень по допому, коли вони
користуються програмним забезпеченням або
іншими застосунками. Це може включати: як
описати проблему, який саме засіб чи канал
комунікації використати, як зазначити серйозність
або терміновість проблеми тощо.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу
думку, ваші учні вчаться використовувати цифрові
технології (електронну пошту, повідомлення в чаті,
коментарі) для звернень по допому, коли вони
користуються програмним забезпеченням або
іншими застосунками. Це може включати: як описати
проблему, який саме засіб чи канал комунікації
використати, як зазначити серйозність або
терміновість проблеми тощо.

учень
У нашому закладі ми вчимося використовувати
цифрові технології для звернень по допомогу,
коли у нас виникають труднощі у навчанні.
Обери 5 лише в тому випадку, якщо, на твою думку,
в школі ти навчаешся використовувати цифрові
технології (електронну пошту, чати, пости, коментарі
тощо) для звернень по допомогу, коли у тебе
виникають труднощі у навчанні (ти знаєш, який
інструмент слід використати у кожному випадку, до
кого звернутись, як правильно поставити запитання
тощо).

У нашому закладі я вчусь
використовувати цифровиві інструменти,
щоб звернутись по допомогу, коли у
мене виникають труднощі з програмним
забезпеченням або застосунками, які
наші вчителі використовують в процесі
навчання.
Обери 5 лише в тому випадку, якщо, на твою
думку, ти вчишся використовувати цифрові
технології, запропоновані твоїм закладом
освіти (електронну пошту, чати, пости,
коментарі) для звернень по допомогою, коли
у тебе виникають труднощі з програмним
забезпеченням або застосунками, які
використовують ваші вчителі. Це означає, що
ти вчишся тому, як описати проблему, який
обрати засіб чи канал комунікації, як
зазначити серйозність або терміновість
проблеми.

Назва елемента

керівник

У нашому закладі вчителі використовують
цифрові інструменти, щоб допомогти учням
подолати проблеми та труднощі, з якими вони
стикаються під час навчання.

САМОРЕГУЛЬОВАНЕ
НАВЧАННЯ: здатність долати
труднощі

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу
думку, вчителі використовують цифрові
інструменти, такі як симулятори, комп'ютерні ігри,
онлайн-дискусії для навчання учнів вчитися
(наприклад, як виправляти власні помилки, як
докладати зусиль, як впоратись із розчаруванням та
стресом, як розбивати завдання на частки, як
керувати часом тощо).
У нашому закладі вчителі надають учням
навчальні матеріали з нової теми до уроку для
попереднього ознаймлення он-лайн, для того щоб
впродовж занять використовувати час більш
продуктивно, для дискусій, виконання
інтерактивних завдань, дослідницьких проєктів
тощо.

Перевернутий клас

Оберіть 5 лише у тому випадку, якщо, на Вашу
думку, вчителі надають учням он-лайн ресурси з
нової теми заздалегідь (наприклад, короткі
навчальні відео, симулятори, тексти, подкасти та
практичні демонстрації), щоб учні могли
підготуватися до занять (у закладі та/або он-лайн),
для того, щоб впродовж занять час витрачався би
більш продуктивно, а саме: для дискусій, організації
проєктної діяльності учнів, для досліджень,
вирішення навчальних проблем тощо..

вчитель

Я використовую цифрові інструменти, щоб
допомогти учням навчатися, самостійно вирішувати
проблеми та долати труднощі, з якими вони
стикаються під час навчання.
Оберіть 5 лише у тому випадку, якщо, на Вашу
думку, Ви використовуєте цифрові інструменти
(симулятори, комп'ютерні ігри тощо), щоб навчити
своїх учнів вчитися (наприклад тому, як виправляти
власні помилки, докладати зусиль, боротися з
розчаруваннями та стресом, розбивати завдання на
частки, як керувати часом тощо).

Я надаю учням он-лайн матеріали для
ознайомлення з новими темами заздалегідь, для
того щоб ефективніше використовувати час занять
для більш інтерактивних завдань.
Оберіть 5 лише у тому випадку, якщо, на Вашу
думку, Ви заздалегідь надаєте своїм учням он-лайн
ресурси з нових тем (наприклад, короткі навчальні
відео, іншу відповідну інформацію та численні
демонстрації прикладних практик), щоб учні могли
підготуватися до занять (очних та/або дистанційних),
та використовуєте навчальний час в класі для
дискусій, вирішення проблем, проектної діяльності,
досліджень тощо.

учень
Я використовую цифрові інструменти, які
допомагають мені вирішувати проблеми та
долати труднощі, з якими я стикаюся під час
навчання.
Обери 5, лише якщо, на твою думку, в закладі
освіти ти використовуєш цифрові інструменти,
а саме: симулятори, комп'ютерні ігри тощо, які
допомагають тобі навчитись вчитися
(наприклад, виправляти власні помилки,
докладати зусиль, боротися з розчаруваннями
та стресом, розбивати завдання на частки,
керувати власним часом тощо).
Наші вчителі надають нам онлайн-матеріали
з нових тем для підготовки до уроків
заздалегідь, і ми використовуємо
навчальний час на уроках для дискусій та
досліджень, для роботи в групах або в
проєктах тощо.
Обери 5 лише в тому випадку, якщо, на твою
думку, ваші вчителі надають учням он-лайн
матеріали з нових тем до уроків (як-от: короткі
відео-презентації, он-лайн інформацію із
прикладами тощо), щоб учні могли
познайомитись з новою темою самостійно та
підготуватися до заняття заздалегідь, а під час
занять (очно та/або дистанційно) могли б
разом із своїми однокласниками виконувати
інтерактивні завдання (брати участь у
дискусіях, дослідженнях, проектах тощо).

Назва елемента

Вчителі вчаться вирішувати
технічні питання

Тренінги для вчителів у
закладі освіти.
Технологічні питання

керівник

вчитель

Ми допомагаємо вчителям опанувати
навички самостійного вирішення базових
технічніх проблем при користуванні
цифровими технологіями.

Наш заклад допомагає нам навчитися
вирішувати основні технічні проблеми при
використанні цифрових технологій в
освітньому процесі.

Оберіть 5 лише у тому випадку, якщо, на Вашу
думку, Ви надаєте викладачам можливість
навчитися самостійно визначати загальні
технічні проблеми (наприклад, Інтернетз'єднання, звук, доступ до віртуального
освітнього середовища) та вирішувати їх,
звертаючись до інших викладачів чи учнів, або
використовуючи інструкції, які вони можуть
знайти он-лайн.

Оберіть 5 лише в тому випадку, якщо, на Вашу
думку, ваш заклад надає вам можливість
навчитися визначати загальні технічні
проблеми (наприклад, проблеми з
підключенням, звуком, доступом до
віртуального освітнього середовища) та
вирішувати їх, звертаючись до інших викладачів
чи учнів, або використовуючи інструкції, які
вони можуть знайти он-лайн.

У нашому закладі ми організовуємо тренінги
для вчителів цифрових технологій, які
впроваджуються для підтримки змішаного
навчання (включаючи онлайн-навчання в
синхронному/асинхронному режимах, або
змішане навчання)

У нашому закладі ми організовуємо тренінги
для вчителів цифрових технологій, які
впроваджуються для підтримки змішаного
навчання (включаючи онлайн-навчання в
синхронному/асинхронному режимах, або
змішане навчання)

Оберіть 5, лише якщо, на Вашу думку, ваш заклад
проводить для вчителів тренінги з використання
цифрових технологій (наприклад, з програмного
забезпечення, як-от: електронної пошти,
відеоконференцій, віртуального освітнього
середовища, інструментів web 2.0, ПЗ для
створення цифрових освітніх ресурсів, хмарного
програмного забезпечення тощо).

Оберіть 5, лише якщо, на Вашу думку, ваш
заклад організовує для вчителів навчання з
використання програмного забезпечення,
такого як електронна пошта, програмне
забезпечення для відеоконференцій, віртуальні
навчальні середовища, інструменти веб 2.0,
хмарне програмне забезпечення тощо.

учень

Назва елемента

Навчання вчителів у закладі
освіти - педагогічні виклики

Співпраця вчителів у створенні
цифрових освітніх ресурсів

Спільне використання та
повторне використання ресурсів

керівник

вчитель

У нашому закладі ми організовуємо
навчання вчителів, допомагаючи їм
зосередитися на педагогічних аспектах
змішаного навчання (включаючи онлайннавчання в синхронному/асинхронному
режимах або змішане навчання).

У нашому закладі ми організовуємо навчання
вчителів, допомагаючи їм зосередитися на
педагогічних аспектах змішаного навчання
(включаючи онлайн-навчання в
синхронному/асинхронному режимах або
змішане навчання)

Виберіть 5, лише якщо ви вважаєте, що ваш заклад
організовує навчання вчителів, яке зосереджується на
педагогічних аспектах змішаного навчання (наприклад, як
мотивувати та залучати учнів, коли і як використовувати
синхронне та асинхронне навчання, як підтримувати сім’ї
та студентів тощо .)

Виберіть 5, лише якщо ви вважаєте, що ваш заклад
організовує навчання вчителів, яке зосереджується на
педагогічних аспектах змішаного навчання (наприклад, як
мотивувати та залучати учнів, коли і як використовувати
синхронне та асинхронне навчання, як підтримувати сім’ї та
студентів тощо .)

У нашому закладі вчителі співпрацюють з метою
створення он-лайн репозиторію для спільних цифрових
освітніх ресурсів

У нашому закладі я співпрацюю з іншими вчителями над
створенням репозиторію для спільних цифрових освітніх
ресурсів

Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, вчителі закладу спільно
планують та створюють он-лайн сховище для цифрових
освітніх ресурсів

Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, у вашому закладі освіти Ви
працюєте разом із своїми колегами над створенням онлайн сховища для спільних цифрових освітніх ресурсів

У нашому закладі є он-лайн репозиторій цифрових
освітніх ресурсів, яке вчителі можуть використовувати,
додавати туди свої ресурси, ділитися ними та
використовувати їх повторно.

У нашому закладі є он-лайн репозиторій цифрових
освітніх ресурсів, якими я можу користуватися, додавати,
змінювати, ділитися та використовувати повторно.

Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, у вашому закладі є онлайн сховище освітніх ресурсів, які вчителі можуть
використовувати, змінювати, додавати нові ресурси,
ділитися ними між собою та неодноразово
використовувати в процесі навчання.

Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, у вашому закладі є он-лайн
сховище ресурсів, яке ви можете використовувати,
змінювати, додавати нові ресурси, ділитися з іншими
вчителями та використовувати повторно в процесі
навчання.

учень

Назва елемента

керівник

Наш заклад забезпечує цифрову
інфраструктуру для навчання (цифрові
пристрої, підключення до Інтернету тощо), до
якої, при необхідності, вчителі завжди
можуть отримати доступ.
Доступ вчителів до
інфраструктури

Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, у вашому
закладі ви підтримуєте вчителів, надаючи їм
доступі до обладнання, необхідного їм для
викладання (наприклад: пристрої, які вони
можуть взяти додому, швидке підключення до
Інтернету, доступ до приміщень закладу та
інфраструктури).

вчитель

Наш заклад забезпечує цифрову
інфраструктуру для навчання (цифрові
пристрої, підключення до швідкісного
Інтернету тощо), до якої я завжди можу
отримати доступ при необхідності.
Оберіть 5, якщо, на Вашу думку, ваш заклад
забезпечує вам доступ до комп'ютерного
обладнання, необхідного для навчання
(наприклад, надаючи вам можливість взяти
комп'ютерні пристрої додому, забезпечуючи
швидкісне підключення до Інтернету, надаючи
доступ до приміщень закладу та
інфраструктури.

учень

