
 

 

 

Українська школа 

Безкоштовні онлайн-уроки для українських учнів 

 

Російська війна проти України змусила мільйони людей покинути рідні домівки. 

Близько 20-30% біженців – це діти шкільного віку, які втратили можливість 

продовжувати навчання.  

 

Інтегрування українських школярів швидко та ефективно в Литовську освітню 

систему є складним процесом через мовний бар’єр, іншу програму освіти та брак 

вчителів, а також відповідних шкіл.  

 

Ця ситуація потребувала негайного вирішення, тому було створено українську 

онлайн-школу за підтримки українського приватного освітнього закладу – Вінницької 

приватної гімназії «Артинов-Дельфін». Онлайн-школа – це уроки, які проводяться 

українськими вчителями на відстані українською мовою відповідно до затверджених 

програм для закладів загальної середньої освіти України. 

Ця ініціатива створена, щоб надати безкоштовну освіту всім українським учням з 

1 по11 класи.  

 

Запрошуємо всіх українських школярів приєднатися до безкоштовних 

онлайн-уроків на www.memby.org з будь-якого куточку світу.  

 

Передова дистанційно-навчальна платформа стала доступною українським 

школам через Digiklase/Memby, найбільш затребувану освітню платформу в Європі.  

 

 • Уроки відповідно до чинних програм освіти України  

 • Вчителі з приватних шкіл в Україні 

 • Уроки українською мовою  

 • Захопливі онлайн-уроки та записи уроків 

 • Безкоштовно для всіх українських учнів  

 • Доступно по всьому світу 

 

 • 24 вчителі 

 • Постійно збільшується кількість уроків 

 • Безлімітні місця для українських учнів 

 

Майже 1000 українських дітей уже записалось до школи. Ця ініціатива зростає 

швидко, збільшується перелік предметів, до проєкту долучаються все більше педагогів. 

 

Ми запрошуємо Вас поділитись інформацією про безкоштовні уроки з 

українськими школярами та їх батьками. Подбаймо про те, щоб, поки українські 

солдати борються за майбутнє своєї країни, ми забезпечували майбутнє України - її 

дітей - освітою, яку вони потребують.  

 

http://www.memby.org/


 

 

З метою розширення освітніх послуг, продовження функціонування онлайн-

школи для українських учнів, потрібні пожертвування, які можна зробити відвідавши 

www.ukrainianschool.eu  

Тут Ви знайдете більше інформації щодо ініціативи.  

 

Ініціатива підтримується муніципалітетом Вільнюса, що запрошує інші міста 

приєднатися до інформування українців про українську онлайн-школу.  

 

 

  Автор ініціативи – неприбуткова організація Українська школа 

             Контакти:  

           Mantas Vaitiekunas 

        mantas.vaitiekunas@gmail.com  

          +37069813783 
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