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У відповідь на Ваш запит повідомляємо таке.
Проект «Всеукраїнська школа онлайн» завершився 12 червня, тривав
десять тижнів і став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу
Президента України, МОН, Комітету ВРУ з питань освіти, науки та
інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮН1СЕФ), РіпсИикАіі:Сеп1:ге,
Національного художнього музею України, проекту «Книгамандрівка. Україна», громадської спілки «Освіторія». Над відео
працювала команда з понад двохсот людей.
Після завершення відповідного навчального року перед МОН,
місцевими органами управління освітою та закладами освіти всіх
рівнів постало питання якісної організації дистанційного навчання,
зокрема ефективності та доцільності продовження проведення
телевізійних уроків.
Вважаємо організацію проведення телевізійних уроків для учнів
закладів загальної середньої освіти важливим завданням із огляду
на зростання темпів захворюваності населення України на СОУЮ19.
Водночас зазначаємо, що проведення навчання у формі телевізійних
уроків має низку недоліків, зокрема:
• навчання проводиться у синхронному режимі за єдиним
розкладом, що створює проблеми доступу до них для родин, у
яких є двоє або більше дітей шкільного віку;
• трансляція уроків телевізійними
каналами
передбачає
необхідність закупівлі ефірного часу;
• телевізійні уроки не є інтерактивними, учню відводиться на них
роль пасивного спостерігача без будь-якого зворотного зв'язку
з учителем, у якого, відповідно, відсутня можливість здійснити
перевірку рівня засвоєння здобувачем освіти поданого
матеріалу.

Наразі Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством
цифрової
трансформації
та
міжнародними
партнерами
опрацьовується питання продовження та модифікації проекту
«Всеукраїнська школа онлайн», функціонування якої заплановане у
форматі онлайн-платформи з розміщенням на ній відеоуроків,
тестів, завдань тощо.
За попередніми робочими домовленостями, підтримка та технічний
супровід
цієї
онлайн-платформи
забезпечуватиметься
Міністерством цифрової трансформації, змістовне наповнення Міністерством освіти і науки.
Слід зазначити, що Міністерство вже має демо-версію відповідної
платформи, яка готова до наповнення контентом. Водночас
продовжується робота над організацією закупівельної процедури
послуги з розроблення відповідного контенту, а також паралельно
ведуться перемовини з організаціями, які займаються дистанційним
навчанням, щодо можливості надання контенту для розміщення на
платформі.
Крім того, МОН звернулося до директорів закладів освіти Києва, які
мають великий досвід та передові технології для організації роботи,
долучитися до наповнення контентом цієї платформи та запустити
пілот в школах. Враховуючи виклики та нагальні потреби, які
постали перед системою освіти, наразі це головне завдання МОН,
адже ми живемо в часи пандемії, і до цього раніше ніхто в світі не
був готовий.
З повагою
заступник начальника
управління - начальник
відділу зв'язків із засобами
масової інформації

