
ОНЛАЙН ШКОЛА
ВІЛЬНИХ ТА НЕБАЙДУЖИХ



ОНЛАЙН-ШКОЛА ВІЛЬНИХ ТА НЕБАЙДУЖИХ 
стартувала у вересні 2020 року

ГОЛОВНА РОДЗИНКА ШКОЛИ — формат «живих уроків» 
на основі авторських підручників та програм для початкової школи



25 14 19 0-5
«живих» уроків 
на тиждень

предметів 
викладаємо

учителів 
у команді

класи (наразі,
«ростемо» далі)



Ми працюємо за цікавими інноваційними 
авторськими програмами й підручниками 
для початкової школи з математики,
української мови та читання, мислення. 

Більшість із них уже мають гриф МОН. 



•     математика
•     мова і читання
•     англійська мова

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОДИ ВХОДЯТЬ ТАКІ ПРЕДМЕТИ:

•     природа
•     мислення
•     шахи

•     інформатика
•     дизайн
•     театр

•     музика
•     уроки щастя



4-5 УРОКІВ НА ДЕНЬ:

•     2-3 уроки до обіду і 2-3 уроки після обіду
•     з перервами по 15 хв. між уроками 
       і в обід щонайменше 2 год.



ЧОМУ ВЧИТИСЯ ОНЛАЙН У НАС ЛІПШЕ: 

•     ваші діти зможуть отримати якісну шкільну освіту незалежно від місця проживання
•     професійні психологи проводять унікальні уроки щастя — вчимо дітей 
       позитивно мислити й розуміти себе



ШАХИ

Укріплюємо стратегічні та аналітичні навички дітей
Під час уроку діти:
•     поєднують елементи мистецтва (уяви),
       науки (логічно-точний розрахунок) і спорту
•     вивчають всі фігури та їх ходи
•     знайомляться з такими поняттями як мат,
       шах, пат, лінійний мат, подвійний напад,
       зв’язка, відкритий шах



•     у класі не більше ніж 12 дітей
•     крім основних уроків, є ще мистецькі уроки театру, дизайну та музики
•     допомога тьютора у виконанні домашніх завдань
•     постійний контакт батьків з учителями через електронний щоденник Edus
•     дитина отримує атестат державного зразка по закінченні навчання 
      і відповідний державний документ після завершення кожного класу
•     а влітку чекаємо вас у Львові на творчих таборах



ШКОЛА МИСТЕЦТВ
ВІЛЬНИХ ТА НЕБАЙДУЖИХ



ТЕАТР 



•     обов’язковий предмет 1 раз на тиждень
•     дві онлайн вистави на рік
•     виставу робить кожен клас
•     викладачами є професійні актори
•     уроки проводяться, як у живому спілкуванні
       використовуючи відео уроки-завдання



•     акторська майстерність
•     сценічна мова
•     розвиток мовлення
•     реалізація в різних ролях
•     розвиток фантазії
•     звикання до страху публічного виступу
•     робота з онлайн платформою
       для реалізації вистави



ДИЗАЙН 



«КОЖНА ДИТИНА – ХУДОЖНИК. ТРУДНОЩІ В ТОМУ, ЩОБ
ЗАЛИШИТИСЯ ХУДОЖНИКОМ, ВИЙШОВШИ З ДИТЯЧОГО ВІКУ» 

PABLO PICASSO



•     малювання
•     малярство

•     підготовка образів
       до онлайн вистави

•     знайомство з художниками
•     рисунок

•     архітектура
•     історія мистецтв



ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, АУКЦІОНИ



 МУЗИКА 



ПІД ЧАС УРОКІВ МУЗИКИ ДІТИ:

•     опановують clapping, body percussion
•     створюють власні музичні композиції
•     знайомляться з величезним світом музики –
       від стародавнього до сучасного
•     вивчають та накопичують слуховий багаж
•     знайомляться не лише з музичними
      інструментами а й з побутовими речами,
      які створюють або звук, або шум
•     вчаться грати на різних шумових
       та мелодичних інструментах
•     готують музичні номери до шкільних
       театральних вистав
•     на виставах було проспівано більше
       20 різних колядок
•     набувають навички ритмічного виконання
       творів та вміння читати ритми та ноти

МУЗИКА — ЦЕ ВСЕ, ЩО НАС ОТОЧУЄ



ДОДАТКОВЕ НАВЧАННЯ МУЗИЦІ

•     музичні перегляди кожні 3-4 місяці онлайн
•     опановування музичного інструмента
       відповідно до можливостей дитини
       та її вподобань
•     використання сучасної та класичної
       музичної літератури



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ:

•     флейта
•     укулеле
•     скрипка
•     барабани
•     фортепіано
•     бас-гітара/гітара
       електрогітара
•     вокал естрадний
       академічний/народний
•     акордеон/баян

•     

Усі викладачі– висококваліфіковані виконавці, 
виступають у різних гуртах і оркестрах.



ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ:

•     загальна музична
       грамотність
•     мова ритму


