
Впровадження STEM та 

змішаного навчання

математики за допомогою

платформи GIOS



Професії змінюватимуться на протязі життя людини



• Навчити учнів предмету

• Показати, де знання, що учень здобув, використовується у 

житті

• Показати міжпредметні зв’язки з іншими предметами

• Сприяти формуванню цінностей учнів

• Створити сприятливу атмосферу для формування ключових 
компетентностей

Завдання перед вчителем



Змішане навчання

Традиційне 
навчання

Онлайн 
навчання

Самостійна 
робота учня





Модель ротації 

робочих зон – учні 

переміщуються 

через фіксовані 

відрізки часу між 

різними 

навчальними 

зонами.



ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ



• Учні здобувають знання у власному темпі, в 

зручний час і комфортному місці

• Досвід формулювання питання учнем та його 

озвучування

• Інтенсифікація процесу навчання (розвиток 

комунікативних навичок, креативного 

мислення тощо)

• Учитель не єдине джерело інформації. 

• Учні вчаться самостійно працювати з різними 

джерелами (самоконтроль)

Переваги змішаного навчання



• Підручник

• Статті в Інтернеті

• Відео в Інтернеті

• Онлайн курси

Джерела інформації

4%  чи 88%



Де брати контент?

Яким йому бути?

Де брати час на його створення?

Де його розміщувати?



GIOS 

універсальна платформа

gioschool.com



https://gioschool.com







Анімоване відео



Схема



Приклади 
розв’язаних завдань



Тести





Завдання на відповідність



Завдання на встановлення

правильного порядку дій



Завдання на знаходження помилки



Завдання на 
введення відповіді



Робота над помилками



Покращення результатів



Гейміфікація





Пакет «Клас», «Школа»



Мінімальний набір:

✓ 1 комп'ютер; 

✓ 1 проектор; 

✓ 1 екран (однотонна стіна) 

Додатково: 

✓ Комп'ютери (смартфони) у учнів

Для використання GIOS 
на уроці



✓ Відео-пояснення нового 

матеріалу  

✓ Використання готових 

схем 

✓ Розбір типових завдань 

по темі  

✓ Узагальнення і 

систематизація знань по 

закінченню теми

✓ Автоматизований 

експрес-контроль 

придбаних учнями знань і 

вмінь

✓ Організація 

продуктивного 

«перевернутого 

класу» 

✓ Отримання 

швидкого і 

якісного 

зворотнього 

зв'язку від 

учнів

Вчитель



Статистики



Статистики



Статистики



Підготовка до контрольних робіт



GIOS вирішує проблеми

✓Якісна організація змішаного навчання

✓При відсутності вчителя урок не 

пропадає і навіть заміна може пройти якісно  

✓Під час карантину учні навчаються самостійно за 

допомогою платформи  

✓Під час хвороби учня, у нього є можливість не 

випадати з навчальної процесу  





Платформа для “прокачки” 

знань та підготовки до тестів



Реферальна програма

• 10% від підключення пакету Школа чи Клас



Приєднуйтесь!

Global Innovative Online SchoolGlOS: образование



Пишіть, дзвоніть, надсилайте листівки!

Наталія Лимонова

limonovanb@gmail.com 
+380 (067) 62 000 44

gioschool.com


