Uwaga Rodzice z Ukrainy!
Przygotowaliśmy,rekomendowaną przez ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki, listę szkół
organizujących proces edukacyjny w czasie wojny i adresy wspomagających naukę,
platform internetowych. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie
będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne
zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022.

Ми підготували список шкіл, які організовують
навчальний процес під час війни та адреси підтримки
навчання, а також інтернет-платформи,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
Після зарахування до цих шкіл та після закінчення
курсу учні зможуть отримати визнані українською
системою освіти електронні сертифікати про
закінчення 2022 навчального року.
 Edukacja uczelni według ujednoliconego harmonogramu na platformie
Ogólnoukraińska szkoła online https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
 Ogólnoukraińska szkoła onlinehttps://lms. e-school.net.ua/ Zawiera lekcje wideo,
testy i zadania dla uczniów klas 5-11.
 LLC „Centrum edukacji na odległość” Źródło
Do końca roku szkolnego każdy ma bezpłatny dostęp do pełnego pakietu
„Słuchacz” (klasy 1-11) do samodzielnej nauki – pełny program szkolny.
Rejestracja pod linkiem https://cdo.org.ua/reg/
 Akademia Nowoczesnej Edukacji A +
Projekt nauki online dla wszystkich dzieci na Ukrainie, które mogą dołączyć
do zajęć w Zoom: https://aplus.ua/
 Szkoła JAMM szkoła 5-11 klas: https://jammschool.com.ua/
 Szkoła na odległość Optima Education Center otworzyła bezpłatny dostęp do
materiałów rocznych dla klas 1-11. Musisz się zarejestrować, podać swój adres email, a otrzymasz link i hasło do logowania: https://optima.school/free-education
 Szkoła Alterra Terytorium innej edukacji otwiera swoją zewnętrzną platformę
ALTERRA ONLINE EXTERNAThttps://www.facebook.com/alterraschool1/
Będziesz mieć dostęp do materiałów i testów.
Szczegóły na ich stronie na Facebooku.

 Liceum Naukowe im. Klima Churyumova.
Bezpłatna rejestracja na lekcje online i regularne codzienne spotkania dzieci z
psychologiem: https://bit.ly/3hCf6dm
Program daje dzieciom możliwość wysłuchania przedmiotów szkolnych,
wykładów popularnonaukowych, Speaking Club, autorskich kursów
prowadzonych przez naukowców, artystów.
 Sieć instytucji edukacyjnych M'Andryk International School https://mandryk.com.ua zaprasza uczniów klas 1-8 na BEZPŁATNE lekcje online.
Harmonogram i połączenie:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bk8gD_hiYoIjiQsAZSJKITd5xwz1x_9M
3mXFXD36jqE/edit?usp=sharing
 Nagrywanie i lekcje online. Tutaj https://bit.ly/3sFkZg5 możesz się zarejestrować,
a tutaj https://www.eduforsafety.com.ua/ znajdziesz lekcje w języku ukraińskim,
angielskim i rosyjskim. Projekt Nawigator Szkoły.
Różne inicjatywy edukacyjne online:
 Atmospheric School zapewnia bezpłatny dostęp do pakietu „Słuchacz”:
https://www.atschool.com.ua z gotowymi materiałami edukacyjnymi, z których
mogą korzystać nauczyciele.
 Bazy Research School wraz z Vikola-communityShkola_info prowadzi inicjatywę
edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i średnich na
Ukrainie:https://vb.me/school_info
 Platforma edukacyjna OkStudy uruchomiła bezpłatne i codzienne spotkania
online z dziećmi od 6 roku życia: taniec, gry, angielski, oglądanie filmów i nie
tylko. Harmonogram jest aktualizowany codziennie na stronie i kanale Telegram:
https://t.me/OkStudy137oraz ciekawej interaktywnej edukacji pozaformalnej.
Planuje się, że regularnie psychologowie będą włączani w ciągu dnia
 Platforma ThinkGlobal https://www.facebook.com/ThinkGlobalUA/łączy się
bezpłatnie z lekcjami na żywo, zapewnia całoroczne materiały edukacyjne i
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Śledź harmonogram na ich stronie na Facebooku.
 poznawcze spotkania online organizacji pozarządowej „Inteligentna Edukacja” dla
dzieci i młodzieży. Harmonogram jest aktualizowany codziennie
https://nus.org.ua/ Wypełnij formularz https://bit.ly/34aOXzh, aby dołączyć
 Wydawnictwo Ranok udostępnia książki dla dzieci w formie elektronicznej ZA
DARMO https://bit.ly/35pwNKw
 Yakaboo otworzył bezpłatny dostęp do audio i e-booków w aplikacji
mobilnejhttps://bit.ly/3CcZG92
 MEGOGO otworzyło bezpłatny dostęp do kreskówek, filmów i opowieści audio
https://bit.ly/35KLwjg

