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Om onomkeerbare verliezen in het onderwijs te voorkomen, wordt het onderwijsproces in de 

meeste regio's al op 14 maart hervat. Het zal worden gehouden met behulp van technologieën voor 

afstandsonderwijs. Om de organisatie van dit proces voor een groot aantal kinderen, waaronder 

evacués, te vergemakkelijken, heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Oekraïne 

samen met Google Oekraïne een All-Oekraïens online schema gemaakt. 

(https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad) 

 

"In de moeilijkste tijd voor het land hebben wij en onze partners onze krachten en middelen 

gebundeld zodat iedereen toegang heeft tot het onderwijsproces. We begrijpen dat veel kinderen 

bijna altijd in opvangcentra zitten en velen werden gedwongen te evacueren vanwege de brute 



agressie van Rusland. We moeten het onderwijsproces in ieder geval voortzetten in die regio's waar 

het mogelijk is en de veiligheidssituatie het toelaat. Tot nu toe hebben we aanbevolen om 

afstandsonderwijs te starten en hebben we hiervoor bepaalde instrumenten voorbereid ", zei 

minister van Onderwijs en Wetenschap Serhiy Schkarlet. 
 

Het interactieve schema bevat links naar materialen uit verschillende bronnen (All-Oekraïense online 

school, tv-lessen, studieboeken, enz.) Voor onderwerpen volgens de kalender-thematische planning 

(https://lms.e-school.net.ua/about) 

 

Het online rooster is gebaseerd op een interactieve Google Agenda, die voor iedereen in realtime 

toegankelijk is. Het schema is bedoeld voor studenten in de klassen 1-11. Iedereen kan gebruik 

maken van de HSE, met videotutorials (https://lms.e-school.net.ua/guide), samenvattingen, 

toetstaken, er is een docentenkamer, die op afstand met de leerling kan communiceren en waar een 

mobiele applicatie voor is ontwikkeld. 

(https://mon.gov.ua/ua/news/na-platformi-vseukrayinska-shkola-onlajn-rozpochav-robotu-kabinet-

uchitelya) 

(https://mon.gov.ua/ua/news/distancijka-u-smartfoni-vseukrayinska-shkola-onlajn-zapuskaye-

mobilnij-zastosunok)  
 

In veel regio's is er nog steeds een gebrek aan hoogwaardige communicatie en internettoegang. Dat 

is de reden waarom, om het onderwijsproces te laten plaatsvinden, maandag samen met het 

Ministerie van Cultuur en Informatiebeleid van Oekraïne en partners een uitzending van lessen voor 

de groepen 5-11 op de Oekraïense televisie zal worden gelanceerd. Het lesrooster wordt 

gepubliceerd op de officiële kanalen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, evenals 

op tv-kanalen 
 



Daarnaast zullen lessen beschikbaar zijn op MEGOGO TV-platforms, 1 + 1 video, Kyivstar TV. 

(https://megogo.net/ua; https://1plus1.video/; https://tv.kyivstar.ua/ua/ ) 
 

Als referentie. 

 

All-Oekraïense online school is een platform voor afstands- en gemengd leren van leerlingen in de 

klassen 5-11 en methodologische ondersteuning voor leraren. Het platform bevat video-tutorials, 

tests en materialen voor zelfstandig werken aan 18 kernonderwerpen. Het educatieve materiaal van 

het platform (https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-shkarlet-platformoyu-vseukrayinska-shkola-onlajn-

koristuyutsya-u-122-krayinah-svitu)  wordt gebruikt in 122 landen over de hele wereld. 

 

Er zij aan herinnerd dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Oekraïne een 

interactieve kaart  (https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-

interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti) heeft gelanceerd van vernietigde en 

beschadigde onderwijsinstellingen. 
 

 


