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З досвіду дистанційного навчання  

Ефективний, за словником, – це такий, що приводить до потрібних 

результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Чи є таким досвід 
дистанційного навчання? Однозначної відповіді, на мою думку, поки що 

нема. Ейфорія цього періоду пройде, будуть виставлені оцінки, випускники 
пройдуть ЗНО, восени школярі сядуть за парти… Очевидно, тільки тоді всі 

зможуть оцінити результат. Який він? Очікуваний, прогнозований, кращий? 
Однозначно сьогодні ми можемо говорити, що у цей період учителі все ж 

багато чому навчилися. Хтось опанував платфому Zоом, хтось Classkick, 
хтось Classtime, хтось став актором у серіалі відеоуроків, хтось спробував 

себе у ролі диктора під час аудіозапису уроків. У будьякому разі вчителі 
стали досвідченішими у роботі з комп’ютерними технологіями.                                                                                                 

Особисто я записувала відеоуроки. Створювала подкасти. Таке 
споживання аудіотексту збереже очі, його можна слухати будьде і 
будьколи. За допомогою цієї програми записували і контрольні диктанти.  

Вподобала Classroom. Це зручна інтерактивна платформа, яка дає змогу 
ділитися необхідним матеріалом, оцінювати завдання і стежити за прогресом 

учнів. Я створювала підсумкові тести в цій програмі. Це не дуже швидко, 
якщо не копіювати, але зручно тим, що можна встановити час початку і кінця 

такого виду роботи. А також отримати миттєвий результат оцінювання. Усі 
поточні бали занесені в електронний журнал, куди мають доступ усі 

учасники освітнього процесу. Багато інформації надсилалося на електронну 
пошту, завдяки чому здійснювалася комунікація з учнями. Звичайно, як 

класний керівник, допомагала вчителямпредметникам інформувати батьків 
та учнів через різні групи. І тут у нагоді – наш звичний вайбер.                                                      

Багато часу приділяла самоосвіті, була учасницею відеоконференцій, 
вебінарів. Побачила себе «зі сторони», оцінила свої можливості, переоцінила 

свої знання, вміння і навички. Але в такий  спосіб я підвищила свою 
комп'ютерну грамотність.  

У добі, яка має 24 години, шукаю двадцять п'яту, щоб відповісти на всі 

запити учнів та батьків. Але це ще більше зблизило нас, поновому 
познайомило. Думаю, ми всі нудьгуємо за школою, партою, дзвінком, 

звичним для усіх зошитом, а ще – за спілкуванням. 


