Приклади інтерактивних
мультимедійних вправ
до уроків біології:

Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо
продовжуємо вчити сьогодні так,
як вчили цьому вчора.
Джордж Дьюї.
Американський філософ,
психолог, реформатор освіти

Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти
Рівненського міськвиконкому
КУ«Рівненський міський методичний кабінет»
Рівненська ЗОШ І - ІІІ ступенів № 18
Рівненської міської ради
Квасилівський НВК «Школа-ліцей»
Рівненської районної ради

Програма
семінару-тренінгу із теми
«Технології ніколи не замінять вчителя.
Але вчитель, який ефективно застосовує
технології для розвитку своїх
учнів, замінить того, хто ними не володіє»

«Використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній
діяльності вчителя біології»

Шеріл Нуссбаум-Біч
член Ради директорів
Міжнародного товариства
з технологій в галузі освіти
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План роботи:
І. Організаційна частина

Ресурси для
cтворення
навчальних
матеріалів

14.30-14.40 Реєстрація учасників.
Відкриття семінару-тренінгу.
Вступне слово.
Шагієва Р.Р.- методист РОІППО
Ознайомлення з програмою.
Мета і завдання семінарутренінгу. Позднякова Т. Є.

ІІ. Теоретична частина

https://learningapps.org
створення інтерактивних вправ
https://tagul.com
створення хмарин слів
http://www.tagxedo.com
створення хмарин слів
http://cross.highcat.org
генератор кросвордів
https://coggle.it
створення карт розуму,
(інтелект-карт)
https://www.mindmeister.com
складання різних схем з будьякого предмету і будь-якої теми
http://rebus1.com/ua/
україномовний генератор
ребусів
https://prezi.com
створення презентацій

14.40-14.55 Використання гейміфікації
як технології розвитку
інтелекту школярів.
Тимчина В. І. — ст. викладач
кафедри природничо-математичної
освіти РОІППО, вч. інформатики
Квасилівського НВК «Школа-ліцей»

14.55-15.10 Створення та використання
мультимедійних дидактичних
вправ до уроків біології.
Позднякова Т. Є. – ст. викладач
кафедри природничо-математичної
освіти, вч. біології ЗОШ №18

ІІІ. Практична частина
15.10-15.20 Створення хмарини слів до
теми: «Органи рослини».
Тимчина В. І.
15.20-15.50 Створення інтерактивних
мультимедійних вправ:
«Будова серця людини»
«Органоїди клітини».
Позднякова Т. Є.

ІV. Заключна частина. Обмін думками.
15.50-16.00 Підведення підсумків
семінару-тренінгу.

Процес організації навчання
з використанням інформаційнокомунікаційних технологій дозволяє:
• Зробити процес навчання цікавим, з одного боку, за
рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для
учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;
• Ефективно вирішувати проблему наочності навчання,
розширити можливості візуалізації, ілюстративності
навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим
і доступним для учнів;
• Формувати предметні компетентності;
• Вільно здійснювати пошук необхідного школярам
навчального матеріалу завдяки використанню засобів
телекомунікації;
• Забезпечує реалізацію міжпредметних зв'язків;
• Здійснювати самостійну навчально-дослідницьку діяльність (моделювання, можливість організації проектної діяльності учнів під керівництвом вчителя, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиває у школярів
творчу активність;
• Встановлювати більш тісні та довірливі взаємини
вчителя і учнів;
• Оволодівати учнями комп’ютерною технікою та
сучасними ІКТ;
• Мотивувати учнів до навчання.
• Забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого та
діяльнісного підходів.

