
                                Організація навчання здобувачів освіти                                                      

Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на час карантину                                   

                                   з 12 березня по 03 квітня 2020 року                   

                             ( рекомендації  учням , батькам, вчителям) 

      Виконання освітніх програм   в умовах карантину рекомендовано  забезпечити  

шляхом організації освітнього процесу із використанням  елементів технологій  

дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу  здобувачами 

освіти. Учителі забезпечують виконання програмового матеріалу в дистанційному 

режимі, а також виконують іншу роботу: організаційно-педагогічну, навчально-

методичну  відповідно до індивідуального плану.                                                                             

Учителям необхідно проаналізувати  та скоригувати  календарно-тематичні плани 

на  ІІ семестр 2019-2020 навчального року. Визначити теми для самостійного 

опрацювання учнями, підібрати завдання та розмістити навчальні матеріали  на 

доступних учням ресурсах.                                                                                                                                                       

Учасники освітнього процесу( учні, вчителі, батьки) можуть використати такі  

інструменти спілкування у дистанційному режимі:                                                         

- електронна пошта – забезпечує  передавання повідомлень  у текстовій формі, 

програмах, графіці, звуках, відео. Електронна пошта використовується для 

організації спілкування вчителів  та  учнів( батьків), колег( учнів)  між собою. 

- блог( сайт) - форма спілкування, де вчитель  публікує навчальні  та розвиваючі 

завдання  для дітей. Учні мають  можливість опрацювати матеріал. 

- соціальні мережі та Viber  -  робота в групах, обговорення проблем.                                        

У соціальній мережі Facebook  учитель розміщує завдання та посилання на 

навчальні матеріали. 

Навчання на відстані  націлене на оволодіння учнями  навичок самостійної 

освітньої роботи, на формування ключових компетентностей. 

У процесі організації дистанційного навчання  вчителі можуть  використовувати  

різні освітні джерела та онлайн – платформи.  

Деякі освітні платформи відкрили безкоштовний доступ до курсів  для онлайн - 

навчання  на час карантину:                                                                                                                                                                                              

- українська платформа Prometheus ( курси для батьків, вчителів, учнів);                                                                                                 

- український ресурс EdEra ( підготовка до ЗНО);                                                                          

- платформа  GIOS  (математика для учнів 5-9 класів);                                                                  

- «Інформатика-ДистОсвіта» ( destosvita.gnomio.com);                                                                         

-  онлайн – платформа https://learning.ua/   (математика, українська та англійська 

мови,  ЗНО ) 

https://learning.ua/


Можна скористатися  такими сервісами  для онлайн- навчання: 

-   https://padlet.com 

-   https://zoom.us/  ( для відео-уроків лише 30 хв.) 

  https://learningapps.org/ (вправи, тести)                                                                                                 

- http://video.novashkola.ua   ( Нова школа  - Цікавіше за підручник: відео 

розробки уроків з більшості навчальних предметів) 

Використати та створити інтерактивні завдання для контролю (онлайн - тести) 

Ви зможете на  освітньому проекті «На урок»  https://naurok.com.ua 

Шановні колеги, використовуйте можливості спільноти  активних освітян 

«Всеосвіта» (https://vseosvita.ua/), громадської спілки «Освіторія» 

(http://osvitoria.org/) для самоосвіти та професійного розвитку. 

З метою активізації  пізнавальної діяльності учнів  та навчальної мотивації, 

узагальнення набутих теоретичних знань і закріплення пройденого матеріалу 

рекомендуємо  залучати дітей до участі  в шкільній всеукраїнській дистанційній 

олімпіаді  « Всеосвіта весна-2020».   

Переглядайте актуальну інформацію щодо організаційних заходів для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на сайтах https://mon.gov.ua,  

http://osvita.ua/.  

Корисна інформація висвітлена на сайті Грушівської ЗШ І-ІІІ ст. http://len-

school.at.ua/. 

До уваги  здобувачів освіти та батьків! Учителі працюють у дистанційному 

режимі, використовуючи персональні блоги, які приєднані до шкільного 

офіційного сайту. На сторінках блогів розміщено навчальний матеріал                                  

( вправи, практичні завдання, тести, теоретичний матеріал, презентації, відео 

тощо) , посилання на інтернет-ресурси, онлайн-сервіси. Спілкування може 

відбуватися через Viber або електронну пошту. 

Працюйте сумлінно!  Карантин -  не канікули.  

Будьте обережними! Дбайте про своє здоров'я! 
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