
 Перед початком роботи
бажано провести: онлайн-
бесіду з учнями, обговорити
форми співпраці та інші
організаційні питання,
скоординувати роботу всіх у
зручному форматі.

   Завдання вчителя - зробити матеріал максимально
доступним, цікавим, що стимулюватиме до розуміння
знань. Завжди більш виграшним є ілюстративні онлайн-
уроки, що спонукають учнів до співтворчості, пошуку,
перетворюють її на дослідника. Дитина повинна бачити
свої успіхи і вчитися працювати над помилками. В
умовах дистанційного навчання особливо важливо
хвалити учнів, відзначати їхні досягненняй успіхи, навіть
невеликі. У ході планування навантаження кожного
заняття слід мати на увазі, що самостійне опрацювання
матеріалу учнями триває довше, аніж виклад цього
матеріалу вчителем.

    Під час контролю та оцінювання обов'язково зважати
на рівень здоров'я учнів, а також на технічні проблеми,
які можуть виникати під час виконання завдань.

   Особлива роль класних керівників - налаштування
учнів класу на навчання, забезпечення комунікації з
батьками та учнями. Обговоріть з ними правила
навчання; розклад уроків тощо. Буде коректно, якщо
класний керівник спитає батьків чим він може
допомогти? Це питання, яке сигналізує про готовність до
контакту.

    Пам'ятайте, що під час дистанційного навчання в
синхронному режимі учні нерухомо сидять біля екрана, і
не забуваймо про чергування розумової активності з
фізичною, пропонуючи руханки, проведіть гімнастику
для очей. 

 

 І, нарешті, потурбуйтесь, щоб самим не вигоріти. Ми не
знаємо, наскільки це затягнеться. Тому вмикайте турботу
про кожен елемент системи - і про себе також. Міцного

здоров'я нам усім!!!

  Уникайте перевантажень
учнів. Дотримуйтесь
санітарних норм щодо
організації освітнього процесу
під час карантину(обсягу
домашніх завдань, часу
безпосередньої роботи учнів
за комп'ютером). За
можливості зменшіть обсяг
навчального матеріалу для
самостійного опрацювання
учнями.айте основний текст

 Використовуйте онлайн-
консультації на освітніх
платформах із поясненням
нового матеріалу. Сформуйте
електронну базу власних
уроків(презентацій) та надайте
учням доступ до них.

 Надайте учням чіткий алгоритм
виконання завдань (тема; що
опрацювати; де взяти матеріал
для виконання завдання; куди
надіслати роботу; кінцевий
термін її прийому).

  Забезпечте під час та після
виконання завдань постійний
зворотній зв'язок з учнями.
Якщо завдання складне і
потребує кількох редагувань
зворотній зв'язок має бути
швидким (коментарі, чати
тощо).

       Систематично здійснюйте перевірку знань учнів.

     Не критикуйте отримані роботи учнів. Разом з оцінкою
варто надавати дітям свої коментарі ( виконано добре,
над чим варто працювати, що треба зробити для
поліпшення результату тощо).


