
    Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі  

     «учитель-учень-батьки» 

(Слайд 1)    

Тема педради:  «Педагогіка партнерства – основа Нової української школи, що 

ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків»  

Форма проведення: інноваційна – розширена педрада-дискусія. 

Присутні педагоги закладу, батьки і підійдуть діти.  

Мета зібрання : зрозуміти, що  педагогіка партнерства - спрямована на те, 
щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством. 
 
"Є один старий добрий інструмент  - самооцінка школи.  Це коли основні 

проблеми школи на рівних оцінюють учні, батьки та вчителі. З цих трьох 

позицій на одне й те саме питання вони отримають різні відповіді. І це 

природньо. Але коли ми разом починаємо ідентифікувати проблеми, вибирати 

найбільш пріоритетні  і  думати, як їх розв'язати - це і є побудова довіри. Цей 

інструмент важкий, але якщо ми його створимо – ми зробимо великий крок 

вперед" (цитую  заступника МОН  Павла Хобзея). 

 
 

 (Слайд 2)   Всі ми знаємо, що стоїмо на порозі НУШ.  Метою  Концепції  

НУШ є забезпечення  проведення докорінної    та  системної реформи загальної 

середньої освіти за такими  напрямами. Це і (Слайд 3 )            

• ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти, 

розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації особистості; 

• запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується 

на співпраці учня, вчителя і батьків; 

• підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати 

праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного 

зростання; 

• запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня); 

• удосконалення процесу виховання; 

• створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст 

освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації особистості; 

• децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, 

що сприятиме реальній автономії школи; 

• справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу 

усіх дітей до якісної освіти; 

• створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні 

умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків; 



• створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх 

проживання, зокрема у сільській місцевості, або забезпечення регулярного 

підвезення до шкіл. 

         (Слайд 4 )            

 «Вчитель Нової  української школи – вихователь нового покоління, 

користуватиметься свободою творчості і професійного розвитку, - за 

словами  міністра освіти  п.Лілії Гриневич.  Педагогіка партнерства - 

буде однією з основ школи, заснованої на взаємній повазі до особистості, 

праві вибору і відповідальності за прийняті рішення. Це один із принципів 

нової української школи – освітній контент на основі компетентностей». 

             І тому ми вирішили нашу педагогічну раду присвятити саме цьому 

принципу НУШ - педагогіці партнерства. 

     

  «Діти не йдуть в школу за знаннями – для цього є Інтернет і дуже 

багато різних ресурсів, - продовжую  цитувати  Лілію ГРИНЕВИЧ. Дітей 

потрібно навчити, як ці знання використовувати, як їх класифікувати, як 

відрізнити добро від зла і як знайти інформацію, яка потрібна для 

вирішення життєвої ситуації або професійного виклику. Компетентності 

включають ядро знань, вміння, навички і цінності, через які формується 

ставлення до різних ситуацій. (Слайд 5) 

- Хочу вас запитати, як називатиметься Нова українська школа?  

        - Школа компетентностей – школа ХХІ століття 

         (Слайд 6)  Лілія Гриневич, Міністр освіти, наголошує:  

«Ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже 

швидко застарівають, до школи компетентностей (поінформованість, 

обізнаність. Сompetentia — у перекладі з латинської означає коло питань, у 

яких людина добре обізнана, має знання та досвід».  

(Слайд 7) 

     - Як думаєте, які уміння і навички будуть найбільш потрібні роботодавцям         

 у 2020 році?…    

     - Критичне мислення, емоційний інтелект, креативність… 

 За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в 

найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, 

спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими уміннями. 

(Слайд 8) 

Отже, як бачимо, Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства 

освіти і науки. Головна мета її – створити школу, у якій буде приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й 

вміння застосовувати їх у житті. 



 Нова українська школа  – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут 

будуть  прислухатися  до їхньої думки, вчити  критично мислити, і вчити не 

боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  

 Водночас батькам теж  має подобатися  відвідувати цю школу, адже тут  

будуть панують співпраця та взаєморозуміння.  

 "Наша освіта сьогодні  - дуже вертикальна: директор, завуч, учителі, діти 

і десь там батьки, - зауважує заступник міністра.  Але щоб побудувати 

довіру, ми маємо будувати горизонтальні зв'язки, партнерство. Щоб вчитель 

був на рівні учня, щоб вони сиділи разом на килимку та розмовляли. Тоді 

вибудовується довіра, повага до гідності. Саме це закладено в концепцію 

НУШ». (Слайд 9)  

 Водночас заступник міністра освіти зауважує, що педагогіка партнерства 

не відміняє вимогливість вчителя, бо, як засвідчує практика, саме вимогливі й 

справедливі вчителі мають найбільшу повагу та довіру серед учнів. 

 "Добрий педагог розрізняє два види тиску.  

Перший - педагогічний, коли учня спонукають до навчання, мотивують. Але не 

дай Боже, щоб цей тиск перейшов на другий вид, на особистісний. Повага і 

довіра є тоді, коли вчитель є вимогливим, але в той же час він справедливо 

оцінює рівень досягнень учнів" 

 Зараз  я маю  можливість отримати зворотній зв'язок від зали на слова 

заступника Міністра. (Слайд 10) 

Завдання 1 

Присутнім потрібно взяти участь у тесті на платформі  «Plickers». Ваше 

завдання  обрати той тезис, який вважаєте за потрібне: 

 

А)  вчитель має бути партнером, але не давати слабину перед учнями 

(залишатися вимогливим) 

 

Б) відкинути партнерство і  слідкувати за міцною дисципліною ( учень 

слухняно виконує волю вчителя, йому не обов’язково виявляти ініціативу). 

  

ВИСНОВОК ( за Н.Ф.) 

- Вчитель має бути партнером. Всі – за педагогіку партнерства!Основні 

принципи якої ви бачите на слайді.  (Слайд 11) 

 Учитель, за Концепцією НУШ, зможе готувати власні авторські навчальні 

програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання. Серед 

методів навчання застосовуватиме: ігри, соціальні, дослідницькі проекти, 

експерименти, групові завдання. Але при цьому обов’язково  має передбачати 

рівноправну співпрацю між ним, учнем і батьками, які мають стати 

учасниками освітнього процесу.  

  Перехід до  партнерства  потребує ґрунтовної підготовки вчителів за 

новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-

комунікативними технологіями. Зараз створений ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 



ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.ЦЕ один із обов’язкових етапів підвищення кваліфікації 

вчителів, які набиратимуть перший клас у 2018 році.  

(Слайд 12)                            

 Завдання 2  

 «Справа  не в тому, як перепідготувати вчителів, а чи готові вони самі до 

принципів партнерства у педагогіці, до співпраці із батьками, громадою та 

учнями Попрошу вас відповісти  (у тесті на платформі  «Plickers»): 

 А) так      Б) ні         В)  не готова відповісти  

Онлайн-курс відкритий для всіх бажаючих. Тобто кожен вчитель, який хоче 

опанувати методики компетентнісного навчання, зможе пройти курс і отримати 

електронний сертифікат. Курс буде корисний та цікавий батькам, чиї діти 

навчаються в школі, адже один із розділів курсу, «Нейропсихологія», дозволяє 

зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів 

у навчанні й усунути їх. А в модулі «Інклюзивна освіта» розглядаються методики 

навчання для дітей із особливими потребами. 

  Тому, навчання вчителів новим методикам викладання, розуміння і 

підтримка вчителями ідей нової української школи, є найголовнішим викликом. 

ВИСНОВОК ( за Н.Ф.) 

-Вчителі готові до співпраці з батьками,  гродадою, учніми.  

-Вчителі повинні осмислитити дане питання. 

Отже, тестування показало, щоб наш маленький колектив готовий до 

співпраці в системі « учитель - учень – батьки». 

 

(Слайд 13) 

 

  Сьогодні ми хочемо винести на обговорення такі, як на наш погляд, 

актуальні питання  і  подумати, як знайти на них відповідь, яка 

задовільнила би всі сторони навічального процесу.  Це і буде  побудова 

довіри між нами. 

1. Форми залучення батьків у життя закладу ( класу). Батьківські комітети, 

батьківські збори, чи   індивідуальні   консультації? Що краще?  

2. Виховання  дітей — справа лише  школи ? Справа лише батьків? 

3.  Ваше ставлення до каліграфії. Чим лякає відсутність каліграфії?Чи потрібно 

забрати в молодших класах каліграфію і ввести тренування набору тексту на 

клавіатурі? 

4. Навіщо дітям домашні завдання?  Чи можна обійтися без домашніх завдань?   

5. Навіщо в початковій  школі оцінки? Чи можна без них?      

6. Конфіденційна оцінка. Чи  треба приховувати оцінки в початковій школі?  

7. Мобільні телефони і планшети. Чи варто встановлювати заборону на 

телефони і планшети? 



(Слайд 14)  

 

 Дозвольте познайомити Вас з третьою книжкою  відомого фахівця з 

освіти Кена Робінсона -  «Ви, Ваша дитина і школа», яка вийшла українською 

мовою. На її сторінках автор окреслює важливі принципи й дає практичні 

поради, як організувати і скерувати навчання дитини в школі чи за її межами.  

Автор   розвіює численні міфи, описує різні варіанти сучасних шкіл і 

висловлює свою позицію щодо суперечливих питань. Кен Робінсон мав багато 

розмов з батьками. Відповідав на численні питання: На яку освіту заслуговують 

ваші діти? Як визначити, чи ваш син або донька навчається в хорошій школі?  

А якщо школа  погана, що робити? 

 У книжці він дає відповідь на таке  питання зокрема: 

    (Слайд 15) 

                   Чому школам вигідно співпрацювати з батьками?  

 Батьки – це джерело інформації для вчителів. Саме батьки найкраще 

знають своїх дітей і можуть допомогти вчителям краще зрозуміти характери та 

інтереси школярів. Вони також – джерело для удосконалення школи. Якщо 

навчальні заклади дослухаються до думок та зауважень щодо навчального 

процесу, то творять кращу освіту. Окрім того, батьків можна залучати до 

викладання на додаткових заняттях або запрошувати на уроки як представників 

певних професій. Це урізноманітнює методи навчання та робить його 

цікавішим. Щоб стати партнерами школи, батьки мають володіти всією 

інформацією,  а інформувати їх  –  це  обов’язок школи”. 

 Сьогодні ( за статистикою)  понад 65 % молодих батьків, народжуючи 

дітей, не мають ані найменшого уявлення про мету, завдання, форми та методи 

виховання дітей у сім’ї; 20 % — керуються досвідом народної педагогіки, тобто 

виховують власних дітей так, як їх самих виховували батьки. І лише 15 % 

мають належні психолого-педагогічні знання, ознайомлені з науково-

педагогічною літературою. Тому для подолання проблем виховання потрібно 

підвищувати виховний потенціал сім’ї. Адже від узгодженості зусиль і єдності 

вимог до учнів у сім’ї та школі чималою мірою залежить підвищення 

ефективності виховання. 

 Учителі, як відомо, люблять повчати. І не лише дітей, але й їхніх батьків. 

Як ці уроки називаються? Так. Ці уроки називають батьківськими зборами. 

 На думку радника міністра освіти і науки Оксани Макаренко, батьківські 

комітети не потрібні.  Потрібні інші форми залучення батьків у життя 

закладу, – вважає Макаренко. За її словами, новий закон “Про освіту” дозволяє 

батькам залучатись тією мірою, якою вони хочуть. 

  Вона також відмітила, що її як маму цікавить, як навчається її дитина, які 

її успіхи та в чому потрібна допомога. “На батьківських зборах цього часто-

густо не можна дізнатися. Твою дитину порівнюють з іншою. 



 Існує така форма – індивідуальні консультації. Це дуже поширено в 

західних практиках. І ми радимо школам переходити на графіки індивідуальних 

консультацій“. 

Отже , батьківські збори, чи індивідуальні консультації? Що краще? Для того, 

щоб вам було легше відповісти, запрошуємо до виступу Потапову А.С. 

 Виступ Потапової А.С. «Як проходять батьківські збори в різних країнах?» (до 

5 хв)  

Завдання 3. (Слайд 16) 

- Висловіть свою думку щодо батьківських зборів. 

-Чи це будуть індивідуальні консультації. Які дуже поширені в західних 

практиках. І  школам радять переходити на графіки  індивідуальних 

консультацій“. 

А) Батьківські збори    Б) Індивідуальні консультації      В) Змішана форма  

 Тут варто нагадати. МОН пояснило, що скасування положення про 

батьківські комітети не забороняє комітети, оскільки саме положення було 

рекомендаційним. Також міністерство планує розробити нове положення про 

батьківські комітети, яке відповідатиме новому закону “Про освіту”. 

Зараз ведуться дискусії щодо прав та обов’язків батьків, адміністрації школи та 

вчителів, які потрібно прописати в новому законі “Про загальну середню 

освіту”. 

ВИСНОВОК ( за Н.Ф.) 

Продовжимо.  

Практика будь-якого психолога багата зверненнями батьків, суть яких 

зводиться до прохання про допомогу: «Допоможіть, у мене проблемна 

дитина!», «Мій син став некерованим, що робити?» 

А чи існують проблемні діти? На це питання є тільки одна відповідь – ні! 

Є лише проблемні батьки. А дитина – лише дзеркало сім’ї, в якому, якщо 

придивитися, відбивається все: особистісні проблеми батьків, подружні, 

дитячо-батьківські взаємини, протиріччя і конфлікти.   

(Слайд 17.)  Без коментаріїв  Ось як пише дитина про своє виховання. 

Трохи посміхніться. 

Батьки віддають дитину до школи з надією, що вона потрапить до рук 

розумного, досвідченого  вчителя,  який забезпечить її належне навчання і 



виховання. Хибною є думка окремих батьків, що виховання дітей — справа 

лише школи. Школа зосереджує свою увагу насамперед на інтелектуальному 

розвиткові дітей, на розвитку розумових можливостей учнів, а вже  на другому 

місці – виховний процес, який безпосередньо випливає з уміння дитини 

поводитися у суспільстві, умінні спілкуватися з однолітками, дорослими 

людьми без присутності батьків. (Слайд 18) 

Зараз Зубака М.І. озвучить поради відомого канадського вченого, 

багатодітного батька Блейра Кінга. 

Виступ Зубаки М.І.  (Канадський вчений і багатодітний батько Блейр Кінг) 

  Завдання 4.     

- Підтримайте або спростуйте думку:  «Виховання майбутнього покоління — 

справа  лише школи? Справа лише батьків?»  

-  А що ви думаєте на цей рахунок? 

 Що кажуть педагоги? 

 Що говорять батьки? 

- Адміністрація закладу вирішила  на дверях нашої НУШ  повісити звертання 

до батьків, діти яких відвідують СНВК «Пролісок» (Слайд 19)        

     Шановні батьки! 

Ми хочемо нагадати вам, що такі чарівні слова, як «добрий день», «будь ласка», 
«дякую» і «перепрошую»  діти вперше  чують  вдома. 

 

Саме вдома діти вчаться бути чесними, пунктуальними і старанними , добре 
відноситися до друзів, поважати старших і вчителів. 

 
Саме вдома вони вчаться бути охайними, не говорити з повним ротом і кидати сміття 

в смітники. 
 

Вдома вони вчаться бути організованими, доглядати за своїми речами і не чіпати 
чужих. 

 
А в школі ми вчимо їх мові, математиці, природознавству, 

малюванню і фізкультурі, батьківське виховання ми лише закріплюємо, але  не 
замінюємо. 

 

   



Продовжимо. (Слайд 20) 

Сьогодні  той час, який колись був  виділений на викладання  одного предмета 

забирає  інший. Предмети, як сказала п. Гриневич застарівають. І безжалісно 

витісняють інші. Так сталося, наприклад, з каліграфією, замість якої у першому 

і другому класі зараз вводять  тренування набору тексту на клавіатурі. 

- Чи погодитися ви з таким рішенням?  

 Виступ Коваль В.Л. 

- Чим лякає відсутність каліграфії? 

Завдання 5 

Присутні беруть участь  у обговоренні питання: 

 « Чи потрібно забрати в молодших класах каліграфію  і ввести тренування 

набору тексту на клавіатурі? 

Що кажуть педагоги? 

Що говорять батьки? 

 

Наступні питання ми розглянемо разом з учнями.  (Слайд 21) .   

Запрошуємо учнів СНВК «Пролісок» 

 

Як організувати життя школяра так, щоби його навчання було ефективним? Як 

допомогти дитині впоратися з навантаженням? Навіщо дітям домашні 

завдання? Чи треба робити уроки разом з дитиною?  

Так виходить, що останнім часом багато психологів, відомих людей, пишуть 

про шкідливість домашнього завдання для дитини.  Аргументи приводяться 

всілякі – реальні й нереальні, розумні й дурні … 

І ми вирішили розібратися в цьому докладніше. Насамперед питання про ДЗ ми 

поставимо  нашим учням: 

- Чи мусять школярі виконувати домашні завдання? (Слайд 22) 

Що кажуть учні: 

Що кажуть педагоги:  

«У початковій школі дитина забуває до 70% матеріалу з уроку. Без ДЗ кожен 

урок – це знову все спочатку. На кожну тему у нас виділена певна кількість 

годин, і без ДЗ на одну тему доведеться витрачати часу рази в два більше. ДЗ 

потрібні. Часто діти довго сидять за ними не тому, що багато задали, а тому, що 

не можуть правильно розподілити свій час. А цього їх повинні навчити батьки». 



Що говорять батьки? 

Завдання 6  

-  Чи мусять школярі виконувати домашні завдання?  

    Що говорять фахівці, причетні до освіти:  Виступ Зейкан М.Ю 

 Чи мають батьки допомагати робити "домашку"? Ми не народжуємося з умінням 

робити уроки, застеляти постіль, готувати їжу, різати ножем. Цьому всьому треба навчатися. 

А навчання відбувається через дорослого. Дитина не може навчитися писати твори, якщо 20 

разів не написав твір разом з дорослим. Навчання відбувається саме опосередковано. 

Повинно бути не  "роби так", а "я стою поруч, і ми робимо це разом".  

 Інше питання в тому, що виконання домашнього завдання не повинно 

перетворюватись в дресирування.  Водночас, саме спільна діяльність дуже корисна 

навчальна ситуація. Вона дає дитині можливість розуміти принципи певної діяльності. А 

іноді дитині важлива сама присутність батьків поруч.  Важливо вчасно відпустити дитину, 

якщо вона справляться самостійно. Контроль потрібно здійснювати за потреби. Тобто якщо 

дитина каже “побудь зі мною” – треба з нею побути, а якщо каже “я зроблю сам” – можливо, 

час вже піти, і не перевантажувати її своєю присутністю. До речі, допомога тата в навчанні 

іноді може бути кориснішою, ніж мамина. Іноді тато може щось пояснити більш 

структуровано.   

 

Продовжимо. (Слайд 23) 

  Напевно нема більш суперечливого запитання в сучасних педагогічних 

колах, ніж  питання "Навіщо в школі оцінки?. У Мiнiстерствi освiти готуються 

вiдмовитись вiд оцiнок для школярiв 1 - 4 класiв. 

  Iдея МОН насправдi не нова, школи без оцiнок є у багатьох країнах. У 

Фiнляндiї, яка вважається першим номером у мiжнародному рейтингу систем 

освiти, початкова школа - шестирiчна. I бального оцiнювання в нiй справдi не 

передбачено. Не ставлять оцiнок до восьмого класу у Швецiї i Данiї. У деяких 

країнах є система оцiнювання "знає - не знає". 

 

Такий проект реформування початкової школи Мiнiстерство освiти вже 

винесло на обговорення педагогiв i батькiв. 

 

Хтось шокований: як це може бути, адже дiти й так не хочуть вчитися, а тепер 

взагалi битимуть байдики на уроках! Хтось думає інакше. Про плюси i мiнуси 

нововведення. 

Виступ Рущак Л.І.  Завдання 7 

- Чи можна взагалі обійтись без оцінок? 

Що кажуть учні: 

Що кажуть педагоги:  



Що говорять батьки? 

- Яка може бути альтернатива оцінкам? 

      ОЦІНЮВАННЯ БЕЗ ОЦІНОК ТА УЧИТЕЛЬ БЕЗ УЧИТЕЛЮВАННЯ 

Сіркка Хієтанен ( вчитель молодших класі фінської школи)  розповідає, що в цьому році учні 

молодших класів (до 6 класу включно) не отримають оцінок аж до весни. 

У грудні учні отримають словесне оцінювання, яке організують у вигляді бесіди учня, його 

опікуна та вчителя. 

Від оцінок відмовилися тому, що який би бал не отримала дитина, він не показує,  що вона 

знає гірше, а що краще по кожному предмету. 

Віднині оцінюється досягнення власних цілей учня, а не загальних. Цілі у одного учня 

можуть бути високі, а в іншого – набагато нижчі. 

 "Учень тепер має знати, що йому треба знати", – влучно зауважує пані Сіркка. 

 Така система запускає процес самопізнання: "Для мене буде добре, якщо я досягну 

цього, я буду від цього особливо задоволений" – новий девіз навчання. Він примушує учнів 

розібратися в реальних уміннях і остерігатися переоцінки знань чи недооцінки, оберігає його 

від непосильних намагань, 

 Учень бере участь у численних розмовах з учителем, і тому він вже знає інтуїтивно 

біля якого балу крутиться, але про бал він дізнається тільки в кінці навчального року.  

До бесіди в кінці навчального півріччя учень спочатку оцінює себе сам в спеціальній 

оцінювальній анкеті. Потім цю анкету коментує вчитель і надсилає для підпису батькам. 

Безпосередньо під час оцінювальної бесіди, тривалістю 15 хвилин та за участю учня, вчителя 

та батьків, розглядаються всі пункти анкети, вчитель додає свої коментарі. При цьому 

створюється нова анкета, де враховуються всі коментарі, яка потім надсилається додому до 

учня. Анкету підписують усі сторони, учень, ніби як добровільно таким чином зобов'язується 

виправити все, що в нього кульгає. 

 У кінці навчального року учень отримає оцінки. 

 

- Як на ваш погляд таке оцінювання? Успішність учня залежить від учителя? 

 

 Продовжуємо.  (Слайд 24) 

 Навіщо приховувати оцінки в початковій школі? 

 Одна з нових методичних рекомендацій вчителям початкової школи від 

Міністерства освіти і науки стосується оцінок. Чимало предметів переведено на 

усне оцінювання — переважно естетичного циклу і фізичних навантажень. Але 

всі оцінки — письмові та усні відтепер стають конфіденційними. 



 Відповідно до наказу МОН , результати навчання "не озвучуються в класі 

та на батьківських зборах", бо "ця інформація стосується тільки вчителя-учня-

батьків і має відбуватися описово, з детальним поясненням успіхів і недоліків 

дитини та доброзичливою допомогою". 

 Цей пункт викликав чимало дискусій. Дехто з вчителів вважає, що такий 

норматив нічого не змінює, оскільки в молодших класах вони все одно не 

ставлять поганих оцінок, лише заохочувальні. А також не складають жодних 

рейтингів. 

 Дехто з батьків стверджує, що нерозуміння, хто яку оцінку отримав у 

класі, розохотить дитину, позбавивши конкурентного середовища. Бо скасує 

можливість порівнювати себе з іншими. 

Завдання 8 

- Навіщо приховувати оцінки в початковій школі? Чи треба приховувати 

оцінки в початковій школі? 

 

 Виступ  Петрашко Н.І. 

Що кажуть учні: 

Що кажуть педагоги:  

Що говорять батьки? 

 

Проголосуємо ( на платформі  «Plickers») відповіді дві: 

  А) так          Б) ні                         

ВИСНОВОК ( за Н.Ф.) 

 І на завершення. ( Слайд 25) 

 Цифрове дитинство та юність — реалії сьогодення. Адже діти нового 

покоління неначе народилися з програмою для освоєння техніки.  

 Мобільні телефони і планшети. Чи варто встановлювати заборону на 

телефони і планшети? 

 - Ваші відповіді?  

Що кажуть учні: 

Що кажуть педагоги:  

Що говорять батьки? 

Однак як навчити школярів здоровим відносинам з гаджетами та чи варто 

встановлювати заборону на телефони і планшети? 

Виступ психолога Биркович І.В. 



   

  

(Слайд 25)    ВСІМ   НАПАМ’ЯТЬ: 

 

«Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна 

благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у 

серці дитини ніколи не з’явиться зло», – писав 

Василь Сухомлинський. 

 


