
Цифрове навчання як шанс! 
Цифрові пристрої в навчальному процесі надають 
безкінечні можливості для проявлення креативно-
сті, об'єднаного мережею мислення та різнобічного 
захоплювального навчання. Ініціатива «Цифрове 
навчання» створює навчальний процес, у якому  
перевірені методи викладання поєднуються  
з новими технологіями, що відкриває нові світи  
для учениць і учнів. 
 Цифрове навчання з OeAD 
У вас є питання? OeAD пропонує вебінари  
для батьків і опікунів! 
 
 
 
 
 
 Що таке OeAD? 
OeAD — це Австрійське агентство з питань освіти 
та інтернаціоналізації. Реалізуючи свої орієнтовані 
на майбутнє програми, воно вже понад 60 років 
консультує та фінансово підтримує людей і закла-
ди зі сфери освіти, науки, досліджень і культури,  
а також об'єднує їх у єдину мережу.  
Федеральне міністерство освіти, науки а дослід-
жень доручило OeAD операційне впровадження  
ініціативи з надання цифрових пристроїв. 
oead.at 

 Вартість пристроїв 
Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень 
покриває більшу частину витрат на придбання. Згідно  
з Федеральним законом про фінансування дігіталізації 
шкільного навчання (SchDigiG) батьки та особи, які їх 
замінюють, мають одноразово сплатити частку влас-
ної участі в розмірі 25 відсотків вартості пристрою.  
Це відповідає приблизно 100 євро, сума може незнач-
но відрізнятися залежно від типу пристрою.  
 
 
 
 
 
 
Звільнення від сплати частки власної участі 
Малозабезпечені у фінансовому плані сім'ї можуть  
надати заяву на звільнення від сплати частки власної 
участі, заповнивши онлайн-формуляр.    
 
 
 
 
 
Гарантія та страхування 
Пристрої закуповуються з гарантією на чотири роки. 
Рекомендується оформити страховку від певних  
пошкоджень і втрати.  
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Вартість залежно від типу  
пристрою 
digitaleslernen.oead.at/geraete  

Інформація про гарантію  
та страхування  
digitaleslernen.oead.at/versicherung  

Ініціатива  
цифрових пристроїв    
Ініціатива з надання цифрових пристроїв «Цифрове 
навчання» є частиною плану з 8 пунктів, розроблено-
го для Цифрової школи Федерального міністерства 
освіти, науки та досліджень. У навчальному  
2022/23 році в рамках цієї ініціативи 5-і класи шкіл 
буде оснащено цифровими пристроями (ноутбуками 
або планшетами). Метою цієї ініціативи є створення  
педагогічних і технічних передумов організації  
навчання за підтримкою інформаційних технологій,  
а також забезпечення ученицям й учням доступу до  
цифрової освіти на загальних рамкових умовах. 
 
 Цифрові пристрої як навчальне та робоче приладдя 
Школи, що приєднуються до цієї ініціативи,  
заявляють цим про свої наміри раціонально  
застосовувати цифрові пристрої в навчальному  
процесі й створювати для цього необхідні рамкові 
умови. До ініціативи долучилися вже приблизно  
1 500 шкіл, це становить 93 % усіх шкіл, які можуть 
брати в ній участь. 
 

Інформація щодо оплати  
й звільнення 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Дати проведення вебінарів  
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Ця інформаційна листівка доступна 
також іншими мовами   
digitaleslernen.oead.at/mediathek

 
Ми до ваших послуг! 
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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