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Збільшено фінансування шкіл з метою 
усунення прогалин у навчанні учнів 
14 лютого 2023  

Уряд Альберти подвоює свої зобов’язання щодо 
фінансування шкіл на 2022–2023 роки, щоб подолати 
наслідки перерваного навчання у початкових класах і 
вирішити потреби учнів. 

Перші роки мають вирішальне значення для довготривалих успіхів у навчанні. 
Уряд Альберти зацікавлений у тому, щоб усі учні 1-го класу в Альберті розвивали 
базові навички, необхідні для успішного навчання в наступних класах. Цього року 
уряд виділить додаткові 10 мільйонів доларів для допомоги учням 1-го класу, яким 
необхідно наздогнати програму з базової математики, читання та письма. 

Спираючись на минулий досвід 

Це фінансування є доповненням до інших видів підтримки, які уряд надав школам 
для подолання наслідків перерваного навчання у зв’язку з пандемією. 

У 2021–2022 роках уряд виділив 45 мільйонів доларів на додаткову підтримку для 
учнів від 1-го до 3-го класів. У результаті 70000 учнів змогли наздогнати майже 
семимісячну програму з математики, читання та письма. Дані також показали, що 
приблизно 20 відсотків учнів потребували подальшого втручання, щоб наздогнати 
навчальну програму. З цією метою уряд Альберти виділив ще 10 мільйонів 
доларів. Ці кошти допоможуть шкільним адміністраціям продовжувати 
підтримувати тих учнів, які зараз навчаються у 2–4-х класах. 

Поточні дослідження та відгуки від шкільних адміністрацій, вчителів та батьків 
вказують на те, що учні 1-го класу мають труднощі з опануванням математики, 
письма та читання. На дітей також сильно вплинули перерви у роботі дошкільних 
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закладів та підготовчих класів шкіл. Для багатьох із них 1-й клас є також першим 
роком навчання в шкільному середовищі. Розуміючи, що пандемія вплинула на 
дошкільну освіту, невід’ємну частину освітнього розвитку для багатьох учнів, уряд 
Альберти виділяє 10 мільйонів доларів спеціально для учнів 1-го класу. Виділення 
фінансування заплановане на цей період року, оскільки протягом попередніх 
місяців школи мали можливість попрацювати з цими учнями та визначити їхні точні 
потреби. 

Ранні математичні навички та навички грамотності є вагомими показниками 
довгострокових навчальних досягнень дитини. Важливо, щоб учні, які тільки 
починають навчатися в школі, могли розвинути базові компетентності, які їм 
знадобляться у наступних класах. Дослідження показали, що якщо вчителі 
зможуть на ранньому етапі виявити учнів, які мають труднощі з навчанням, та 
допомогти їм, ці учні зможуть відносно швидко наздогнати загальний рівень 
навчання. Надаючи додаткову підтримку наймолодшим учням Альберти зараз, 
уряд допоможе запобігти труднощам у навчанні в майбутньому. 

Шкільні адміністрації матимуть можливість адаптувати програми відповідно до 
індивідуальних потреб своїх учнів. Наприклад, вони можуть найняти додаткових 
вчителів та асистентів, провести тренінги для персоналу або придбати книги чи 
доступ до онлайн-ресурсів. 

Довідка 

• 10 мільйонів доларів для учнів 1-го класу, яким потрібна додаткова 
підтримка, є частиною трирічного зобов’язання уряду на загальну суму 110 
мільйонів доларів перед учнями, які мають проблеми як з навчанням, так і з 
психічним здоров’ям внаслідок пандемії. 

• Шкільні адміністрації можуть подавати заявку на це фінансування вже зараз. 
Протягом перших чотирьох місяців навчального року вчителі могли 
провести оцінювання знань та навичок учнів і визначити тих, хто потребує 
додаткової підтримки. 

• Бюджет на 2022 рік також передбачав 1,4 мільярда доларів на фінансування 
для учнів, які мають потребу у спеціальному навчанні. 

• Шкільні адміністрації повідомляють про такі результати програми з 
подолання наслідків перерв у навчанні за 2021–2022 роках: 

o зростання успішності своїх учнів; 
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o зростання впевненості та зацікавленості в учнів; 
o позитивні відгуки від батьків; 
o професійне зростання та поглиблення співпраці між вчителями, 

асистентами, адміністрацією, фахівцями з корекційної освіти та 
керівниками підрозділів при розробці корекційних програм та 
оцінювання успішності учнів. 

• Починаючи з вересня 2022 року, шкільні адміністрації зобов’язані проводити 
перевірку математичної компетентності та навичок з читання і письма серед 
усіх учнів 1–3-х класів. На початку цього навчального року було проведено 
оцінювання серед учнів 2-х і 3-х класів, а до кінця січня 2023 – серед учнів 1-
х класів. 10 мільйонів доларів, які уряд додатково виділяє на цей рік, 
допоможуть гарантувати необхідну допомогу учням 1-го класу, які відстають 
від програми. 

• Шкільні адміністрації повторно оцінюватимуть прогрес учнів наприкінці 
навчального року. 

• Оцінювання учнів у ранньому віці надає вчителям, батькам і уряду важливу 
інформацію про потенційні проблеми та потреби у навчанні, а також 
гарантує своєчасне надання учням необхідної допомоги. 

Додаткова інформація 

• Допомога учням від підготовчого класу початкової школи до 12-го класу 
старшої школи (K-12) 

Новини на тему 

• Оцінювання знань — ключ до успіху учнів у перші роки навчання (20 квітня 
2022) 

 

https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx
https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB
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