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Abstract 
 

 

 

The proposed abstract represents a study report of practice in the private school 
“Future Education Academy”, and it regards to study objective: “how to increase 
the effectiveness of hybrid learning among the primary education classes (pre-
alphabetic and alphabetic period). 

Based on the example of “Future Education Academy” our goal was to study and 
analyze the effect of hybrid learning on the equal involvement of students in the 
learning process. With respect to study goal was planned and implemented 
effective interventions.  

During the study of practice, we mainly used the qualitative research method, and 
as for determination of student involvement statistical ratio – quantitative 
research method. At the first stage of the study, we held meetings with the school 
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administration. Comprehensive interviews were conducted with the primary 
education teachers, which helped us to identify the problem. 

 

Focus groups were held with all three first graders to select multimedia resources. 
The focus group helped us to identify students' areas of interest and knowledge 
around specific issues. We planned informational meetings with the first graders' 
teachers – Methodology of Lesson study and Principals for using Animaker 
program was introduced.   

Interventions are implemented based on the findings of the diagnostic study. For 
their analysis, we used the lesson-focused observation method and the pre-
determined evaluation rubric, which revealed: Increasing the quality of equal 
involvement of students in the process of hybrid learning through the use of 
multimedia resources. 

 

Key words: hybrid learning, multimedia resources, student involvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


