
  

Карантин. § 1

Людмила Булигіна



Дистанційне чи карантинне навчання?



У кінці березня я провела опитування вчителів 
“Дистанційне чи карантинне навчання”

Отримано: 62 відповіді



1. Навчатися будь-де.
2. Навчатися будь-коли
3. Можливість 
формування 
індивідуальної 
освітньої
 траєкторії

Масштабність, часова 
зручність, мобільність Переглянути інші відповіді

Сформулюйте 3 переваги дистанційного навчання

Гнучкість графіку, форм 
роботи і різноманіття 
цифрових ресурсів; 
розвиток навичок 
самоорганізації; 
структурованість, 
фіксація результатів

Можна планувати 
час, не потрібно 
залишати дім, 

можна уникнути 
спілкування 

людьми 

https://drive.google.com/file/d/11JMv945fXZsER3Qk2ixqod3j5OcunrBf/view?usp=drivesdk


Сформулюйте 3 проблеми дистанційного навчання

Не бачиш учнів, 
треба постійно 
вивчати нове, 
треба постійно 
думати, як 
зацікавити дітей і 
як вигадати 
завдання, щоб не 
списували

1. Хаос. Пробуємо все 
підряд. В голові одна думка 
"аби не нашкодити"
 2. Учні далеко-далеко від 
наших старань. 
3. Намагання 
"адміністраторів" 
проконтролювати і без того 
нещасних законтрольованих 
з ніг до голови вчителів та 
учнів.

Переглянути інші відповіді

1. Відсутність мотивації учня 
(говоримо про 
"середньостатистичного 
учня середньостатистичної 
школи”
2. Відсутність єдиної 
платформи онлайн-засобів 
навчання, які відповідали б 
чинній програмі.
3. Проблеми з доступом до 
Мережі в учнів

https://docs.google.com/document/d/1VnX5RIee1AyrByrh0IJOoq47Hnd_q7S6YWLe2Kssef0/edit?usp=drivesdk


Що для вас стало власним досягненням в такій 
формі навчання

Свобода- ось що 
незвичне!

Поєднання досвіду 
офлайн і вільним від 
конкретного місця

Навчилася 
користуватися різними 
ресурсами, про які 
раніше навіть не знала

Я нарешті купив 
нормального стільця! 
Спина каже "дуже 
дякую"

Переглянути інші відповіді

Осмислення 
взаємозалежності

https://drive.google.com/file/d/1Lq5CzKLzqlh6dY574zXkguLknFmEOaVG/view?usp=drivesdk


Як вам взагалі зараз працюється з дому?

https://drive.google.com/file/d/1LJ7uOMmQl3OTS2mHOitQjiN3QS1tteza/view?usp=drivesdk


Які ресурси ви використовуєте 
під час роботи на карантині

https://drive.google.com/file/d/1eo2WMDccQVwo-_dqNyRGK9WhuCM9Y8Yb/view?usp=drivesdk




Що ви зміните в організації навчання в першу чергу, 
коли вийдете з карантину ?

Створити чіткий 
алгоритм 
роботи, щоб 
систематизуват
и та 
автоматизувати 
роботу

50% - 
навчання в 
класі, 50% - 
навчання в 
Мережі

Віддаватиму перевагу 
творчим завданням

Учням більше 
самостійності. 

,Бути для них просто 
помічником, а не 

поводирем

Переглянути інші відповіді

https://drive.google.com/file/d/1zvqo959FrqdlY_tDRDIAA3zVCoDp2g5j/view?usp=drivesdk


Чи готові освітянські управлінці працювати 
дистанційно з вчителями?



“Коли звільнять Горбачова? Скільки він ще буде 
глузувати над школою, до якоі нічого не зробив сам?”



Як впливає дистанційне навчання на здоров'я: дітей, 
учителів, батьків?



Який відсоток учнів 
виконує завдання ( відіідує 

он-лайн заняття)? 

Який відсоток учнів 
залишився 

незалученим до 
навчання? Що з ними 

потім робити?





Який формат ближчий для Вас?



Чи хочете ви працювати дистанційно і не 
працювати до 1 червня



Який настрій 
мають учні щодо 
навчання у новий 

спосіб?



Чи завантажує 
адміністрація додатково 

вчителя інформатики 
(допоможи, зорієнтуй, 

передзвони і дистанційно 
навчи працювати з 

одним чи іншим 
додатком)?



Скiльки часу кожен день Ви витрачаете на 
дистанцiйне навчання?



У мене враження, що я більше трачу часу на 
підготовку, ніж раніше, а у вас?



Які знахідки і "цікавинки" використання такого 
методу викладання є у Вас?



Як Ви оцінюєте знання учнів?



Оцінювання під 
час карантину 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3060043800721765&id=100001485264975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3060043800721765&id=100001485264975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3060043800721765&id=100001485264975


З якими проблемами стикаються ваші учні ?



Ваш основний лайфхак цього карантину



Які ресурси дистанційного навчання використовуєте ви?



Які ресурси рекомендуєте для використання в 
дистанційному навчанні



Як заставити 
лінивих і 
байдужих (яких 
не пробивають 
навіть самі цікаві 
завдання!!!!) 
дітей 
працювати?



Вчитель. Учень. Батьки.
Зони відповідальності



Яку мотивацію 
ви 

використовуєте, 
аби більше 

зацікавити учнів 
до самостійного 

навчання





Які скіли виявилися вкрай потрібними для роботи 
дистанційного викладача? (не тільки зі сфери знання 

предмету та ікт навички, а що ще?)



Як оформити ці уроки?



Як знайти ресурс для дистанційної роботи?



Чи повернетеся ви на свою роботу після карантину?







Формувальне оцінювання?

● Ціль
● Діалог
● Зворотний зв’язок
● Відповідальність
● Обмін



Чи продовжите ви дистанційний формат навчання зі 
своїми учнями, коли карантин скінчиться?




