Шановні батьки

● Оберіть клас, в якому навчається Ваша дитина

Вам і вашій дитині надано доступ до платформи Центру
дстанційного навчання «Умка Гранд» (ЦДН) - електронного ресурсу
для організації освітнього процесу в НВК «Умка Гранд».
ЦДН містить велику кількість підрозділів і навчальних курсів. Ви і Ваша
дитина отримаєте від класного керівника доступ (login,pass) до
підрозділу «Денна школа». ЦДН доступний на комп'ютерах та
мобільних пристроях, що мають доступ до мережі Інтернет.
Для входу до ЦДН з комп'ютера/мобільних пристроїв,
виконайте наступні дії:

● Оберіть поточний семестр

● Перейдіть на
● Увійдіть до системи з даними які видав учитель, натиснувши в
правому верхньому куточку червону кнопку «Вхід»

● З переліку навчальних предметів оберіть потрібний і перейдіть на
його сторінку

● З переліку підрозділів оберіть підрозділ «Денна школа»

● На сторінці навчального предмету розміщено інформацію про вчителя,
програму, календарне планування, електронний підручник.
Натисніть на піктограму, щоб ознайомитися з потрібною інформацією.

● Оберіть підрозділ НВК «Умка Гранд», в якому навчається Ваша дитина

Нижче на сторінці розміщено блоки з уроками, порядковий номер яких
відповідає календарному плануванню, домашніми завданнями та іншими
корисними ресурсами (які розміщує вчитель на свій розсуд).
Натисніть на піктограму уроку, щоб отримати інформацію про тему, мету
уроку (та інший контент).

Якщо Ви бажаєте ознайомитися з оцінками дитини, то на сторінці
навчального предмету у блоці «Навігація» оберіть «Журнал оцінок» і
Ви можете ознайомитися зі звітом по користувачу

На головну
Інформаційна сторінка
Сторінки сайту
Мої курси
Фізична культура 5 Д
Основи здоров'я 5Д
Інформатика 5Д
Трудове навчання 5 Д
Природознавство 5Д
Математика 5Д
Учасники
Відзнаки
Компетентності
Журнал оцінок
Загальне
Урок № 18 "Квадрат і куб

Переглянути звіт
Елемент оцінювання
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Учитель
Бургун Ірина Василівна - доктор педагогічних наук, доцент,
керівник центру дистанційного навчання "Умка Гранд",
заступник директора НВК "Умка Гранд"

Звіт по користовачу у курсі
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Математика 5Д
Урок 19

8,00
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66,67%
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75,00% дуже добре

Урок 20
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0-12

0,00%

відсутня

Ваша дитина має в системі власний профіль (портфоліо).
Натисніть на прізвище дитини у правому верхньому куточку, щоб
отримати додаткову інформацію. Ви можете відредагувати
інформацію на власний розсуд (допомогти дитині додати фото,
налаштувати блог, змінити пароль тощо). Будь-ласка, дослідить
можливості LMS разом зі своєю дитиною і скористайтеся ними у повній
мірі!
Еліна Ковальова

Контактуйте з класним керівником,
якщо виникають якісь складнощі, він
переадресує Вас до технічного
адміністратора або керівника ЦДН.

Будьте в курсі навчальних досягнень Вашої дитини!
З повагою керівник ЦДН, доктор педагогічних наук Бургун Ірина Василівна

