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Загальний опис та мета
EdEra – студія онлайн-освіти, що створює онлайн-курси,
інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі
інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний
навчальний процес.
Наша мета – зробити освіту в Україні якісною, доступною
та наявною в глобальному освітньому контексті.

Серед наших партнерів міжнародні організації та фонди,
державні і приватні установи та освітні організації:
Міністерство освіти і науки України, Координатор проектів
ОБСЄ Україна, Програма розвитку ООН в Україні,
Освіторія, EdCamp Ukraine, KSE, WNISEF, VoxUkraine,
ImpactHubOdessa, UNICEF, Association4U, Про.світ,
Новопечерська школа та інші.

Що ми робимо?
Масові відкриті онлайн-курси
Безкоштовні онлайн-курси, розміщені на платформі ed-era.com/courses.
Створення онлайн-курсу включає дослідження цільової аудиторії, підбір
відповідного формату матеріалів та повний цикл розробки й супроводу на
платформі.

Інтерактивні підручники
Безкоштовні підручники з вбудованими відео, тестами, можливістю
коментування, індексацією кожної сторінки в Google та адаптивністю до будьякого гаджета. Розміщені на плафтормі ed-era.com/books.

Інтерактивні уроки
Пакети матеріалів та інтерактивних інструментів для вчителів. Так викладачі
можуть провести конкретний урок у власному класі. Приклад: Антикорупційний
урок з ПРООН.

Що ми робимо?
Освітні спецпроекти
Технічні та контентні рішення для конкретної освітньої проблеми. Наприклад,
проект Оновлення програм для початкової та середньої школи з Міністерством
освіти і науки України або інтерактивний посібник з Мейкерства.

Освітній блог
Блог про новітні освітні технології, методики та експерименти.
blog.ed-era.com.

Онлайн-курс
Онлайн-курс на EdEra – це навчальний комплекс, що складається з відеоматеріалів, автоматизованих тестів,
відкритих завдань, додаткових матеріалів, форуму для обговорень, сторінки прогресу з миттєвим зворотнім
зв’язком.

Етапи створення:

1

3

Розробка візуального
стилю курсу

Брифінг з партнерами
та експертами

2

Дослідження тематики
та визначення формату
онлайн-курсу

4

Розробка пробних
1-2 модулів

5

7

Піар-кампанія та
промо-відео

Перевірка модулів на
фокус-групах, правки та
подальший сценарій
роботи

6

Розробка всіх модулів
та публікація на
платформі

8

Технічний та методичний
супровід активної фази
курсу

Право (бета-версія)
Перейти до курсу

Проблема:
низька правова культура в суспільстві

низька зацікавленість у занадто
теоретизованій дисципліні

відсутність якісного навчального
матеріалу

Рішення:
Онлайн-курс з основ права, побудований за індуктивною методикою: від прикладів до теорії. Він дає можливість дізнатися про свої права, навчитися їх
застосовувати, контролювати дотримання прав державою й запобігати порушенням.
Експерти курсу – діючі юристи та дослідники, викладачі найкращих університетів України:

Олександр Москалюк
к-д юр. наук,
доцент КНУ ім. Т. Шевченка

Дмитро Вовк

Ірина Кушнір

Микола Гнатовський

доц. НЮУ ім. Ярослава Мудрого,
запрошений дослідник у Центрі
Вудро Вільсона, Вашингтон

представник уповноваженого
з прав людини ВР України

проф. КНУ ім. Тараса Шевченка,
президент Європейського комітету
з питань запобігання катуванням

Відео до 8 хвилин у форматі інтерв’ю. Теорія візуалізується за допомогою графічного дизайну, її обов’язково супроводжують приклади. Після кожного
відео наявні короткі тести для засвоєння вивченого.

Право (бета-версія)
Перейти до курсу

Аудиторія:
школярі старших класів

студенти

будь-який громадянин, що прагне розібратися в основах права

Результати:
3300 користувачів, 200 повністю пройшли курс.
Курс інтегровано за моделлю змішаного навчання в київському ліцеї «Наукова зміна». Наразі разом з викладачем ми розробляємо методичні матеріали для
впровадження курсу на всеукраїнському рівні. Також ми доробляємо нову версію курсу, де враховані відгуки користувачів.

Приклади:
Промо-відео
Ознаки держави. Територія

youtu.be/
mQ4zrjDzX
4w

Онлайн курс для вчителів початкової школи
Перейти до курсу

Проблема:
згідно з реформою НУШ, з 1-го вересня 2018 року 22 тисячі вчителів набирають
перший клас за новим держстандартом. Їх потрібно навчити сучасним методикам
викладання в початковій школі.

Рішення:
Онлайн-курс з експертами-практиками. Цей курс — необхідний етап
підвищення кваліфікації вчителів.

Аудиторія:
вчителі початкової школи

батьки

методисти

Результати:
станом на 5.03.2018 — 110 236 зареєстрованих, 1.5 млн переглядів відео,
80 000+ користувачів пройшли два викладені модулі.

Приклади:
Промо-відео
Що таке наскрізні вміння

youtu.be/
mQ4zrjDzX4w

для перегляду відео натисніть на нь

Лайфхаки з української мови та літератури
Лайфхаки з української мови / Лайфхаки з української літератури

Аудиторія:
школярі старших класів

абітурієнти

вчителі української мови та літератури

Результати:
13 000+ зареєстрованих.
1 000+ отримали сертифікат (виконали більше 700 тестів).
12 000+ — середня кількість переглядів кожного відео 2 000+ коментарів, 500 000+ виконаних тестів.
Курс з української мови – перший МВОК з рекомендацією МОН для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах.
На основі онлайн-курсу розроблено підручник у партнерстві з ГС «Освіторія» та видавництвом «Ранок» (у продажу
з березня 2018 року). Готується всеукраїнський експеримент зі змішаного навчання української мови та літератури в
школах

Приклади:
Промо-відео
І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко

Більше курсів за посиланням

Інтерактивні підручники
Інтерактивні підручники – безкоштовні підручники з вбудованими відео, тестами, можливістю коментування,
індексацією кожної сторінки в Google та адаптивністю до будь-якого гаджета. Розміщені на плафтормі ed-era.com/books.

Етапи створення:

3
1

Розробка дизайну
підручника

Отримання матеріалу
від експерта

2

Аналіз, визначення формату
та структури + обумовлення
розробки тестів експертом
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Наповнення платформи

Редагування та фінальне
погодження тексту

6

Пошукова оптимізація
сторінок у Google

Технічний супровід та
модерація коментарів

Спецпроекти
Спецпроект – технічне та контентне освітнє рішення під конкретний запит, цільову аудиторію та заплановані результати.
Етапи створення:

1

Спілкування (брифування)
з партнерами та експертами

2

Дослідження тематики та визначення формату
спецпроекту

Вступ у мейкерство

Антикорупційний урок

практичний інтерактивний онлайн-довідник
з основ електроніки, проектування та
інженерії

проект з Програмою Розвитку ООН. Розробка
антикорупційного уроку для шкіл, який вже охопив
близько 200 навчальних закладів

3

Подальша робота залежатиме від формату

Оновлення програм для базової
загальної середньої освіти
оновлені навчальні програми для основної школи, які
затверджено Наказом МОН після публічного обговорення
на нашій платформі

Блог
EdEra Blog – блог зі статтями про освітні тренди та сучасні дослідження від Rn’D команди EdEra. Ми також
публікуємо наші статті на інших ресурсах, таких як delo.ua, ain.ua.

Деякі з наших статей:
Що таке адаптивні технології та як ними користуватися
Quest to Learn: як перетворити школу на гру
Персоналізоване навчання: адаптуйся або «сідай, двійка»
«Онлайн-освіта може розворушити традиційні методи
викладання», – розробник онлайн-курсів

Про команду
Команда EdEra має більше 3.5 років досвіду розробки інтерактивних навчальних матеріалів. Напрямки роботи
команди: Rn’D — дослідження сучасних методик та технологій навчання; продакшн — сценарна, графічна робота
та робота над відео; IT — налаштування та розробка освітніх онлайн-платформ.
Нагороди та ЗМІ:
2015: Стартап року в області освіти і науки (радіо «Аристократи»)
2017: EdEra – The Ukrainians
2017: УП Життя
2017: CEO EdEra Ілля Філіпов – Ukraine's Top 30 Under 30 by KyivPost
2017: EdEra – Hromadske

Дякуємо за увагу!
www.ed-era.com
connect@ed-era.com

