
ЧОМУ ЙДЕТЬСЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ?

НОУТБУКИ ТА ПЛАНШЕТИ ЯК ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І РОБОТИ

Інформація для батьків та опікунів 
Ініціатива щодо пристроїв «Цифрове навчання»  
є частиною плану, який складається з 8 пунктів  
зі створення Цифрової школи Федерального міні-
стерства освіти, науки та досліджень (BMBWF).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Починаючи з 2022—2023 навчального 
року в рамках цієї ініціативи п’яті класи будуть  
оснащені електронними пристроями (ноутбуками 
або планшетами)1. Цей крок покликаний забез-
печити всім ученицям та учням доступ до цифрової 
освіти на рівних умовах. Австрійське Федеральне 
агентство з освіти та інтернаціоналізації (OeAD) 
підтримує цю ініціативу й виступає як ваш  
компетентний партнер з усіх питань!  
 
 

Цифрова грамотність набуває все більшого значення як у повсякденному 
житті, так і у професійній діяльності. Крім того, ноутбуки, планшети й цифрові 
медійні засоби відкривають широкі можливості щодо різнобічної організації 
навчального процесу, а також є чудовою підмогою для школярів і школярок у 
їхніх індивідуальних заняттях. 

ХТО ОТРИМАЄ ПРИСТРІЙ?

В рамках ініціативи, учні, які перейшли до 5-го класу, отримують цифрові пристрої 
(ноутбуки або планшети). У школах, які із самого початку обрали тип пристрою 
«Windows Tablet»,  ними забезпечені учні 6-х та, можливо, 7-х класів. У 2022/2023 
навчальному році виключенням є учні багатокомплектних класів (5-8 класи). 

Реєстручись для участі в ініціативі, 
школи зобов’язуються використову-
вати пристрої на заняттях у відповід-
ності до навчальних цілей і створити 
для цього необхідні умови. 
 
У пілотному проекті 2021/2022  
навчального року в ініціативі при-
йняло участь 93% від усіх шкіл, які 
мають таке право. На шкільних зборах 
або на шкільному форумі Ваша школа 
прийняла рішення стати цифровою 
школою та обрала тип пристрою,  
що відповідає Вашій педагогічній  
концепції.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чи бажаєте ви знати, який тип при-
строю отримає ваша дитина? Цю  
інформацію надасть вам керівництво 
вашої школи, а також пояснить,  
яким чином воно використовуватиме 
пристрої у повсякденному шкільному 
житті. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваша дитина використовуватиме  
пристрій також і вдома. Планується, 
що пристрій має бути придатним для 
шкільних занять щонайменше чотири 
роки. Це означає, що ваш син чи  
дочка повинні дбайливо і відпові-
дально поводитися з пристроєм. 
У школі є чіткі правила поводження  
з пристроями. 
 
Просимо допомогти вашій дитині  
освоїти це відповідальне поводження 
й під час домашніх занять! 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ  
 
+  Упевнене й уміле поводження 

з ноутбуками та планшетами 
+  Відповідальний підхід до  

користування Інтернетом  
і цифровими медійними  
засобами 

oead digiTales Lernen

1   Федеральний закон про фінансування 
цифровізації шкільної освіти (SchDigiG) є 
правовою основою для реалізації за-
значеної ініціативи.

Ця інформація доступна  

декількома мовами. 

digitaleslernen.oead.at/mediathek  

Поради для батьків та  
опікунів від Saferinternet.at 
digitaleslernen.oead.at/tipps  

«ІНІЦІАТИВА ЩОДО  
ПРИСТРОЇВ» 

https://digitaleslernen.oead.at/de/
https://digitaleschule.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
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ОСЬ ЯК ПРИСТРІЙ ПЕРЕХОДИТЬ  
ДО ВАШОЇ ВЛАСНОСТІ В РАМКАХ  

ІНІЦІАТИВИ

Перед отриманням пристрою слід підтвердити «Загальні 
умови договору» (ЗУД). Це є необхідною умовою для  
отримання пристрою. 
 
Після сплати власного внеску  
(або звільнення від цієї сплати)  
та отримання пристрою право  
власності на нього, а також ризик 
 і відповідальність за пристрій пере-
ходять до вас або до вашої дитини. 

 
 

ГАРАНТІЯ ТА СТРАХОВКА

Пристрої придбаватимуться з 4-річною гарантією.  
Рекомендується оформити страховку на випадок  
певних ушкоджень або втрати пристрою. 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ВНЕСКУ

За певних умов заяву про звільнення від внеску можна  
подати через онлайн-форму. 
Підставами для звільнення від внеску є наступні:  
•  отримання стипендії на брата або сестру в поперед-
ньому навчальному році; 

•  отримання мінімальної страхової виплати, соціальної  
допомоги, компенсаційної допомоги або допомоги,  
що виплачується за надзвичайних обставин; 

•  звільнення від абонентної плати за радіо- і телемов-
лення, фіксованої плати за «зелену» електроенергію  
або субсидія на оплату телефонних розмов; 

•  а також повна освіта відповідно до Законів про захист 
дітей і молоді федеральних земель.2  

ВАРТІСТЬ ПРИСТРОЮ

Більшість витрат на придбання бере на себе Федеральне  
міністерство освіти, науки та досліджень. Відповідно до  
Федерального закону про фінансування цифровізації  
шкільної освіти (SchDigiG), батьки або опікуни учня повинні 
сплатити одноразовий внесок у розмірі 25 % від вартості 
пристрою. Це відповідає сумі приблизно 100 євро і  
незначно варіюється залежно від типу пристрою. 

ПЕРЕХІД ДО ІНШОЇ ШКОЛИ 

На той випадок, якщо ваша дитина перейде до іншої 
школи, де використовується інший тип пристрою, існує 
«біржа пристроїв». «Біржа пристроїв» є необов’язковою, 
платною та стійкою пропозицією для батьків і опікунів.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ У ВЕБІНАРАХ   
Австрійське Федеральне агентство з освіти та  
інтернаціоналізації пропонує спільно з Федеральним  
міністерством освіти, науки та досліджень і  
Saferinternet.at безкоштовні вебінари для батьків  
та опікунів! 

ЩО ТАКЕ OEAD?    
OeAD — це Австрійське Федеральне агентство з освіти  
та інтернаціоналізації. Протягом ось уже понад 60 років 
воно консультує, заохочує й об’єднує людей та установи  
у сфері освіти, науки, досліджень і культури за допомо-
гою програм, орієнтованих на майбутнє.  
Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень  
доручило Австрійському Федеральному агентству з 
освіти та інтернаціоналізації здійснення оперативного  
керівництва з реалізації ініціативи щодо пристроїв. 
oead.at 

2   Юридичною підставою для звільнення від 
сплати внеску є Федеральний закон про  
фінансування цифровізації шкільної освіти 
(SchDigiG). 

Детальна інформація щодо програми  
дій для батьків та опікунів  
digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme  

Інформація щодо гарантії та страхування  
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung 

Інформація щодо оплати та  
звільнення від неї 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Строки проведення вебінарів 
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen 

Вартість залежно від типу пристрою 
digitaleslernen.oead.at/geraete 

Біржа пристроїв 
digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse

Виникли запитання? Ми за-

вжди готові допомогти вам! 

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at

digitaleslernen@oead.at
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