ДОРОЖНЯ КАРТА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ICR-КЛАСУ
Активності
СТВОРЕННЯ ICR-КЛАСУ:
Підбір обладнання та формування робочих зон класу

Запланована дата
виконання (кінцева)
15.01.2018

Індикатор
підтвердження

Ризики та припущення

Перелік обладнання

Відсутність бажаного
обладнання, обмеження в
коштах

Обґрунтування доцільності класу з метою його
створення

06.03.18

Інформаційна довідка

Відсутність підтримки
адміністрації

Підбір відповідної аудиторії для класу

13.03.18

Наявність аудиторії

Перевантаження /
недостатність аудиторного
фонду

Підготовка наказу / службової про створення класу

23.05.18

Підписаний наказ

Відсутність підтримки
адміністрації

Розробка плану розміщення зон та КТ в визначеній
аудиторії

29.05.18

План розміщення КТ
в класі

Розробка Концепції ICR-класу

10.09.18

Наказ про
затвердження
Концепції

Замовлення та придбання матеріалів для ремонту
приміщення

30.11.18

Службова на
придбання

Відсутність коштів,
зайнятість аудиторії в
навчальному процесі

Замовлення та придбання меблів

25.12.18

Службова на
придбання меблів

Відсутність коштів
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Отримання обладнання за проектом після проведеної
тендерної закупівлі

25.12.18

Встановлення обладнання

15.02.19

Облаштований клас

Підготовка та затвердження Положення про клас

20.02.19

Офіційне відкриття класу

01.03.19

Наказ про
затвердження
Положення
Інформація на порталі

Затримки з проведенням
тендеру, відсутність
учасників у тендерній
закупці
Затримка у доставці
техніки, непідготовленість
аудиторії

СТВОРЕННЯ КУРСІВ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
Аналіз навчальних планів

20.04.18

Звіт

Формування переліку дотичних дисциплін

15.05.18

Перелік дисциплін

Аналіз робочих програм вибраних дисциплін

25.05.18

Звіт

Формування переліку нових дисциплін / модулів, які
можна запровадити на спеціальностях / спеціалізаціях

30.05.18

Рекомендований
перелік для
затвердження

Обговорення переліку на випускових кафедрах

30.06.18

Протокол засідання
кафедри
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Відсутність підтримки
адміністрації, не надання
навчальних планів
підрозділами

Відсутність, Неготовність
робочих програм

Не бажання викладачів,
завідувачів у запровадженні
інноваційних курсів/
модулів

Проведення опитування, аналіз щодо освітніх трендів та
інноваційних технологій

10.09.18

Гугл-анкета та
результати
опитування

Мала кількість
респондентів

Внесення змін та затвердження оновлених навчальних
планів

10.10.18

Розпорядження
ректора/ проректора

Відсутність підтримки на
рівні адміністрації

Призначення ведучих викладачів

15.12.18

Наказ /
розпорядження

Не бажання викладачів

Проведення навчальних тренінгових занять для
викладачів

01.02.19

Графік

Відсутність вільних
аудиторій, зайнятість
викладачів

Створення та розробка навчальних завдань з
використанням ротаційних зон та технологій

01.04.19

Методичні
рекомендації

Нерозуміння завдання,
відсутність бажання
змінювати процес
викладання

Розробка робочих програм

10.06.19

Затверджені робочі
програми

Нестача часу

Створення електронних навчальних курсів

25.08.19

Розроблені ЕНК

Нестача часу

Оцінювання ЕНК студентами

10.01.20

Оцінені ЕНК (витяг з
бази реєстрів)

Небажання / не
інформування студентів
оцінювати ЕНК

Сертифікація ЕНК

01.03.20

Наказ про
сертифікацію ЕНК

Підготовка не якісного
ЕНК
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НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ МІСТА/РЕГІОНУ:
Підготовка анкет

10.09.18

Лінк на анкету

Проведення опитування

15.09.18

Оприлюднена гуглформа

Мала кількість
респондентів

Аналіз результатів опитування

01.10.18

Звіт про Результати

Не бажання відповідати на
анкету

Формування програми тренінгів/майстер-класів

01.11.18

Затверджена
Програма тренінгів

Розробка програм та ЕНК для занять

10.04.19

Розроблені ЕНК

Недостатність часу

Створення графіку проведення занять

01.05.19

Графік

Проведення занять згідно графіку

01.09.19

Колаборація вчителів для наповнення бази завдань для
класів з зонами ротації

01.10.19

Інформація на порталі
/ звіт
База завдань

Проблеми з аудиторним
фондом. Завантаженість
викладачів
Проблеми з аудиторним
фондом
Нерозуміння завдання

Виступи на методичних радах, поділ отриманим
досвідом, «+»/ «- «

01.11.19

Звіти, інформація на
сайтах

Проведення ворк-шопу для регіону/країни

05.12.19

Програма, звіт

Відсутність підтримки
адміністрації освітнього
закладу

ВКЛЮЧЕННЯ ICR-КЛАСУ В СТРУКТУРУ УНІВЕРСИТЕТУ:
Підготовка наказу про створення / введення в дію класу
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01.03.19

Підписання наказу

Відсутність підтримки
адміністрації

Призначення відповідальної особи

01.04.19

Наказ /
розпорядження

Не бажання нести
додаткову відповідальність

Положення про використання класу в освітньому
процесі

01.05.19

Затверджене
положення

Відсутність підтримки
адміністрації

Формування розкладу занять в класі

щотижня

Розклад занять

Перевантаження
аудиторного фонду

Графік / звіт /
висвітлення на
порталі
Графік / звіт /
висвітлення на
порталі
Графік / звіт /
висвітлення на
порталі
Графік / звіт /
висвітлення на
порталі
Графік / звіт /
висвітлення на
порталі

Перевантаження
аудиторного фонду

СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ЕКОСИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ:
Підвищення кваліфікації для бізнес-структур

За окремим графіком

Використання класу студентами для створення стартапів За окремим графіком
Представлення класу як приклад запровадження Нової
української школи

За окремим графіком

Проведення екскурсій та демо-занять для школярів

За окремим графіком

Проведення соціального проекту для киян на базі класу

За окремим графіком
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Велика кількість бажаючих

Незацікавленість
Незацікавленість

