
"ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙ (ОФЛАЙН) НАВЧАННЯ У
ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ"

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГА  ДЛЯ  КОНСУЛЬТАЦІЇ   БАТЬКІВ  
 



Батьківська думка 
щодо вибору виду навчання 

На першому місці
безпека дитини

Дитина має
ходити в школу
та спілкуватися 

офлайнонлайн



Як  не втратити якість освіти?

Як забезпечити безпеку дитини?

Як  забезпечити власну безпеку?



Навчатися і не пересваритися?

Яку  роботу над собою провести і велику
над дитиною та всією родиною?

Як  знайти ідеальний баланс?



встановити
навчальні

рамки

1)  Як створити умови для навчання дитини?

навчання онлайн  має бути
окресленим за часом, місцем, 

правилами від батьків та
вчителів,такими які

прийнятні в реальній школі.



правила
навчання

онлайн від
вчителів та

батьків 

пропозиція дотримуватися
традицій, привітаннь,  які були

прийнятні у школі та мають ознаки
традиційного навчання в школі.

режим дня, тижня
регулярні заняття у відповідні часові

проміжки 

розклад та дисципліна



соціалізація - це розуміння та  виконання правил
соціуму до яких батьки привчають дитину

2)  Як соціалізувати дітей онлайн?

перша соціалізація відбувається вдома
відпрацювання навичок відбувається у

соціумі (через гуртки, дитячі
майданчики)через дотримання правил

спілкування, вміння знайомитися,
вибачатися, будь-де окрім школи.



хвилювання  через власний стан, що я буду робити
коли пролунає тривога, а дитини не буде поруч.

3)  Що робити з постійною тривогою батьків?

вчителі можуть надавати дітям  можливість 
 зворотнього зв;язоку з батьками  (смс або

дзвінок, голосове повідомлення для батьків).
повідомлення  від вчителя для батьків у

шкільному чаті :"Були в укритті, повернулися з
укриття, всі діти здорові, продовжуємо

навчання" = впровадження правила для батьків



відповідальність вчителів та директорів дуже висока

4) Чи не бояться вчителі навчати в теперішних
умовах, покладеної відповідальності у разі

подій на території школи?

Батьки маєють підтримати директорів, вчителів:
 

 Через долучання   до шкільних  батьківських чатів
 

Через вдячність  та пропозицію своєї допомоги.



Вчителі  потребують підтримки від батьків:

Розуміння того  факту, що вчитель 
 відповідає за  багато дітей

одночасно. 
 

Всі вони з різними характерами, з
різних родин, з різними 

 вподобаннями, що   впливає на
характер спілкування.

 



Вчителі  потребують підтримки від батьків:

 
2) Батьки не мають ображати / ображатися

 
Доречніше буде вислухати та запитати  вчителя :

 
 "Що потрібно від мене як від  мами/тата/бабусі/

дідуся?"
 



Вчителі  потребують підтримки від батьків:
 

3) Складати письмовий список власних побажань  
 для вчителя ( у розмові можливі недосконалості та

пропуски)
 

Приклад письмових побажання від мами:
 

 "Я хотіла б щоб моя дитина після тривог написала
мені смс", чи можливо таке?

 



Освітній фронт дуже важливий

Головне
завдання
батьків та
вчителів:

Зберегти наше
майбутнє

покоління
освіченим у дуже

замотивованим



Комунікуємо з повагою  
один з одним 

 та з вдячністю  до вчителів.

За матеріалами психологині Катерини Гонцберг 
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