Запровадження дистанційного навчання стало справжнім випробуванням для
вчителів, учнів та їхніх батьків.
Вчитель/ка зобов’язаний(а) виконувати освітню програму для досягнення
учнями передбачених результатів навчання, тобто надавати інформацію щодо
обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення,
перевіряти й оцінювати їх та надавати відгуки на виконані завдання.
Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними
компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою
результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності. Зі
свого боку, батьки зобов’язані забезпечити належні умови для навчання,
сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених результатів.
Завдання батьків — створити умови, щоб дитина могла навчатися
вдома, завдання вчителів — навчати і давати зворотний зв’язок.
Рекомендації для вчителів
Якщо використовувати складну інформацію без урахування вікових і
психологічних особливостей дитини, давати великий обсяг завдань одразу на
тривалий період, це не сприяє внутрішній мотивації дитини. Завдання
вчителя/вчительки — зробити матеріал максимально доступним, цікавим,
наочним і таким, що стимулюватиме до розширення знань. Завжди більш
виграшними є ілюстровані онлайн-уроки, що спонукають дитину до
співтворчості, пошуку, перетворюють її на дослідника.
Зворотний зв’язок з учителем/учителькою — важливий фактор засвоєння
знань. Дитина повинна бачити свої успіхи і вчитися працювати над помилками.
У ході планування навантаження кожного заняття слід мати на увазі, що
самостійне опрацювання матеріалу учнями триває довше, аніж виклад цього
матеріалу вчителем/ вчителькою. Варто скоротити, наскільки це можливо,
обсяг матеріалу. Це означає оптимізувати тематичне планування, вилучити
несуттєві фрагменти, комбінувати матеріал кількох тем в одну. Також доцільно
переглянути очікувані результати навчання і встановити дещо нижчий їх рівень
або цілком їх скоригувати, якщо в умовах дистанційного навчання їх
досягнення є надто складним.
Дистанційне навчання створює нові виклики для дотримання норм і правил
академічної доброчесності. Для учнівства виникає можливість списування,
для вчительства постає проблема справедливого оцінювання. Важливо
нагадувати про правила та відповідальність за їх порушення перед виконанням
завдань.
Певні педагогічні прийоми можуть спонукати дітей чесно й самостійно
виконувати завдання, якщо вчитель/ка: заохочуватиме і хвалитиме дітей, коли
бачитиме, що робота виконана самостійно, хоч і не ідеально; даватиме робочі
завдання, де рівень складності наростає від елементарного до дуже складного
(якщо дитина виконала завдання лише до половини, вчитель/ка дякуватиме за
зроблену роботу і пояснить складніший матеріал додатково); даватиме
індивідуальні завдання кожному хоча б раз на кілька тижнів, можна вибірково;
даватиме завдання з готовими відповідями з проханням спробувати спочатку
виконати завдання самостійно, не підглядаючи, а якщо щось незрозуміло —

звернутися за роз’ясненнями до вчителя/вчительки; даватиме завдання, які
передбачають власні міркування та висловлення власної думки дитини, а не
вибір з готових відповідей.
За умов дистанційного навчання заняття можуть відбуватись синхронно
чи асинхронно.
Синхронна взаємодія
Цей тип взаємодії передбачає, що учні та вчителі працюють за
попередньо укладеним та узгодженим розкладом, у якому враховано всі
предмети навчального навантаження учня. При цьому доцільно дещо
оптимізувати розклад порівняно з очним навчанням. Якщо урок у розкладі
присутній 1 раз на тиждень, то достатньо виділити на онлайн-консультацію 20
хвилин на тиждень. Урок, який відбувається 2-3 рази на тиждень, можна
трансформувати в 1-2 онлайн-уроки, доповнені самостійним опрацюванням
матеріалів та виконанням завдань. Якщо дисципліна має 4 і більше уроків на
тиждень — варто мати 2-3 онлайн-зустрічі. Не варто планувати всі 45 хвилин
уроку для очної взаємодії, адже певну частину заняття потрібно присвятити
відпрацюванню вмінь та навичок, що можна реалізовувати в іншому режимі.
Асинхронна взаємодія
Дистанційний режим роботи дозволяє скористатись перевагою гнучкого
планування робочого часу та навантаження як для учнів, так і для вчителів. Це
означає, що взаємодії відбуваються в асинхронному режимі, без усталених за
розкладом онлайн-зустрічей. Учитель/ка публікує перелік навчальних
матеріалів, цифрових ресурсів, завдань, а учні опрацьовують їх у зручному для
себе темпі, відповідно до вказаних термінів виконання.
Учителю/учительці при цьому важливо раціонально спланувати й
сформулювати покрокову інструкцію опрацювання теми та досягнення
очікуваних результатів навчання. Необхідно передбачити час на консультації та
повідомити графік доступності вчителя для надання допомоги в процесі
індивідуальної роботи.
Відсутність цифрових взаємодій
У деяких випадках, на жаль, неможливо організувати дистанційне
навчання з застосуванням цифрових технологій. У такому разі вчитель/ка
повідомляє перелік, обсяг, послідовність вивчення тем за наявним в учня
підручником, а також перелік завдань, які необхідно виконати для досягнення
передбачених результатів навчання. Якщо є змога, відбувається комунікація
телефоном чи поштою, проте основну частину навчальної діяльності учень
здійснює самостійно.
Особливості оцінювання та контролю
Повідомляючи учням завдання, окрім чіткої інструкції щодо порядку
його виконання, вчитель/ка має повідомити термін, до якого потрібно здати цю
роботу. Необхідно надавати учням достатньо часу на виконання завдань, з
урахуванням можливих труднощів під час роботи з незнайомими платформами,
перебоями функціонування інтернету. Важливо не допускати перевантаження
учнів завданнями з різних предметів, а дотримуватись збалансованого та
узгодженого підходу між усіма вчителями, які працюють у певному класі.

Варто пам’ятати, що в дистанційному режимі учням потрібно більше часу, ніж
у класі, щоб упоратись із більшістю завдань. Доцільно диференціювати
завдання, позначати деякі з них як необов’язкові або рекомендувати їх лише
для окремих учнів.
Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної
перевірки учнів, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи середовище
коментування робіт.
Не можна недооцінювати важливість застосування принципів
формувального оцінювання під час роботи в дистанційному форматі. Учні
набагато частіше потребують не стільки оцінки в балах, скільки повідомлення
про те, які частини завдання виконані добре, а які потребують удосконалення.
Дуже корисно надавати критерії оцінювання роботи, рубрики, перевірні списки
— разом із формулюванням завдання, щоб учні могли зорієнтуватись, у якому
напрямку рухатись і на що звернути особливу увагу. Формувальне оцінювання
має допомогти учням моніторити власний прогрес та рефлексувати щодо свого
навчання. Тому виконані роботи доцільно супроводжувати зворотним зв’язком
у вигляді коментарів і виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання.
“Низький поріг, висока стеля, широкі стіни” — це ті характеристики
завдань, які найкраще підходять для дистанційного навчання (зрештою, для
очного також).
Низький поріг означає, що завдання доступне і досяжне для кожного
учня. Ситуація успіху в поєднанні з підтримувальним зворотним зв’язком
мотивує до виконання подальших завдань.
Висока стеля передбачає, що завдання має кілька рівнів і не обмежує
учнів, які можуть зробити більше й краще.
Широкі стіни творять простір для власного вибору учня, показують
застосовність теми в різних ситуаціях, передбачають творчий підхід до
завдання.

