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М

етою дослідження є здійснити компаративістський аналіз особливостей канадського онлайн-навчання та висвітлити деякі
аспекти відвідування учнями таких уроків. Зокрема, як заставити учнів
заходити в Zооm?
Розкрито, що в Альберті, навчання після зимових канікул розпочалося 4 січня 2021 р. тижнем онлайну. А з 11 січня всі учні пішли ніженьками до нормальної школи. О. Журавльова (Zhuravlyova, 2021), вчителька з
Канади, поділилась інформацією, як відбувався цей тиждень на прикладі власного сина.
Виявлено, що учні працювали згідно свого шкільного розкладу:
перший математика – значить математика в Zoomi. Третій урок – фізкультура, то учні виконували вправи, переглядаючи відео, жонглювали
тенісними м’ячами, або ж вчитель просив одягнутись і йти прогулятися. Cин все виконував. Особливо старанно жонглював (вся хата чула)
(Zhuravlyova, 2021).
Заслуговує на увагу і така ситуація. Якщо в когось з дітей немає
комп’ютера, або ж в сім’ї троє дітей, а ноутбук лише один, то батькам
можна було звернутись в школу і їхні діти отримали планшети в тимчасове користування. На уроці всі учні мають бути присутні. Порушувати це
правило ніхто не може, ні учні ні батьки. Якщо прийшло повідомлення
від управління освіти і інструкції від директора школи, що навчання 4-8
січня онлайн – значить всі виконують. Задають онлайн завдання – діти
роблять. Запізнюватись на урок не бажано, бо інакше батько і мати отримають повідомлення (на телефон та електронну пошту тощо), такого
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Перспективність зарубіжного досвіду для освіти в Україні

змісту: «Доброго дня, сьогодні ваш син /донька (вказано ім’я) спізнився на урок. Для детальнішої інформації зайдіть в персональний кабінет
PowerSchool. Передзвоніть за вказаним номером, щоб пояснити причину» (Zhuravlyova, 2021).
Виявилось, що на перерві Богдан загрався в Minecraft і забув зайти
в Zoom на урок математики. Запізнився на 20 хвилин. Вчителька зафіксувала факт спізнення в електронній системі PowerSchool. Зауважимо,
що у школі є декілька секретарів, які відповідають за сповіщення батьків
про спізнення і відсутність дітей. Свою роботу вони справно виконують.
Батько після цього телефонував у школу, щоб вибачитися. Ознайомившись з нормативними документами та актами МОН Альберти ми виявили інформацію про порушення поведінки. Зокрема кожен наступний
пункт, якщо попередній безрезультативний має суворіші вимоги. Їх послідовність така:
1) Школа зобов’язана сповістити батьків (осіб, що їх заміняють) про
недотримання вимог чи порушення поведінки. Отже, працює!
2) Школа сповіщає батьків про порушення в письмовій формі.
3) Проводиться виховна бесіда з батьками та учнем, виробляється
план дій для учня, підписується учнем і батьками.
4) Дирекція має право відсторонити учня від навчання (до 5 днів).
5) Дирекція має право виключити учня зі школи (ст. 24, Шкільний Акт).
Чи когось відсторонили і вигнали? Нам не відомо. Проте більше не
дивує, чому всі учні присутні в Zoomi.
Зроблено висновок, що нікого не дивує, чому Канада за результатами
PISA 2018 в рейтингу посіла шосту позицію (Natsionalnyi zvit, 2019). Адже
дисципліна канадського онлайн-навчання в порівнянні з таким навчанням в Україні мають суттєві відмінності. Якби такі повідомлення прийшли
комусь з українських батьків, то вони б уже і президентові пожалілися, і
з плакатами постояли б під стінами мерії тощо, що їхнє дитятко цькують,
або піддають булінгу. Тому в канадських школах відповідальність, дисципліна і порядок, а в наших не все зрозуміло, бо дуже багато у наших дітей
та батьків прав, але не має жодних обов’язків, жодної відповідальності –
ні перед школою, ні перед державою, ні перед ким.
Ключові слова: досвід; освіта; онлайн-навчання; Канада; школяр;
Zооm.
до змісту >>
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Ц

інним джерелом інформації про якісні показники освіти в країні є міжнародні моніторингові дослідження, які систематично
проводяться в багатьох країнах світу й об’єднують їх. Статтею 64 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» передбачена участь нашої держави в порівняльних дослідженнях TIMSS, PISA і PIRLS (Zakon
Ukrainy, 2020).
Метою роботи є окреслення деяких аспектів міжнародного досвіду
проведення моніторингу з прогресу в грамотності читання PIRLS задля
прийняття рішення щодо реформування загальної середньої освіти України.
Окремі аспекти дослідження PIRLS висвітлювали у своїх наукових працях В. Баранова, Н. Бобак, Г. Ковальова, М. Кузнєцова, Н. Марочко, О. Мартинюк, С. Науменко, Т. Хорошковська та інші вчені.
З’ясовано, що в моніторингу PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) – дослідження якості читання та розуміння тексту випускників початкової школи – грамотність читання розглядається як здатність
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