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Організація дистанційного
навчання

Що потрібно зробити?
З чого почати?



Дізнатися хто і які технічні
можливості має



83%

17%

Забезпечення технічними засобами учнів

Дистанційне навчання дасть
результати, лише якщо буде посильним для

всіх учасників освітнього процесу.

Більше 80% дали стверджувальну відповідь



Створення логістичної групи



Вчителів та адміністрацію
хвилювали питання

· Де виставляти навчальний матеріал та домашні
завдання? – сайт школи, щодня, незручно

· Де взяти (як створити) зрозумілий для учнів контент?
· Як налагодити індивідуальну консультативну роботу

(чат-діалог)?
· В якій формі та на якому ресурсі (засобами) учні мають

виконувати та здавати завдання?
· Як організувати перевірку робіт?
· Де виставляти оцінки?
· Як проконтролювати самостійність роботи для

об’єктивного оцінювання?
· Що робити з учнями, які не виходять на зв’язок?



Ресурси дистанційного навчання



Педрада



На педраді:
1. Показали можливості єдиної платформи для

дистанційного навчання - G Suite
for Education. А зараз Google Workspace
for Education.

2. Провели обговорення з використання даної
платформи.

3. Проголосували за дану платформу як основний
інструмент дистанційного навчання.

4. Домовились про використання інструментів
пояснення матеріалів (Zoom, Skype, Google
Meet).







Реєстрація школи в G Suite



Реєстрація в G Suite



Налаштування консолі
адміністратора



Додаємо користувачів



GOOGLE CLASSROOM



Переваги Google Meet:
• Організація відеозустрічей, онлайн-занять зі студентами і

слухачами. У зустрічі можуть одночасно брати участь до 150
користувачів.

• Заняття може тривати безперервно до 300 годин – на відміну
від Zoom, де заняття може тривати не довше 40 хвилин.

• Є можливість демонстрації матеріалів на робочому столі ПК
під час занять і семінарів: під час зустрічі можна надати
доступ до свого екрану, щоб показати презентації або іншу
інформацію на робочому столі.

• Планування занять заздалегідь та прив’язка до гугл-
календаря. Синхронізація запланованих занять виконується
автоматично на всіх пристроях, тому почати зустріч можна
на комп’ютері, а закінчити - на іншому
пристрої, наприклад, телефоні.

• Запис занять зі збереженням відео на Google Диск.
• Приєднуватися можна як через браузер, так і через додаток

для Android або iOS.



Контроль
за якістю освітнього процесу в умовах

дистанційного навчання.
Потрібен чи ні?



Що стало власним досягненням
у дистанційній та змішаній формах

навчання?



Підсумки

Взаємодія всіх учасників освітнього
процесу — один з найважливіших факторів
успішного функціонування будь-якої
шкільної спільноти. В умовах
дистанційного навчання, коли вчителі й
учні не можуть бути поруч, взаємодія між
усіма учасниками освітнього процесу –
адміністрацією школи, вчителями, учнями і
батьками – набуває особливої важливості.



Дякую
за увагу!


