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Яку підтримку Ви надаєте ліцеїстам у їх навчанні?

• уроки, консультації, бесіди

• підтримка, турбота, співучасть

• додаткові джерела інформації

• додаткова комунікація, розповсюдження допоміжних матеріалів, рекомендація спеціалізованої 
літератури, кінофільмів, виставок, екскурсій, ютуб-канали, підтримка ініціативи у роботі.

• соціально-психологічну

• намагаюсь врахувати індивідуальні потреби і створити комфортні умови для навчання в класі, бути 
доступним у чаті, якщо виникають питання, пов'язані з навчанням.

• можливість покращити результат знань шляхом допрацювання, психологічну підтримку у стресовій
ситуації

• Ресурсну, психолоічну, мотивуючу











Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній
діяльності?

• Розробляю власні завдання

• Демонструю власним прикладом. Бесідами.

• Докладно пояснюю завдання, де чітко вказую шлях перевірки та оцінювання роботи. Пояснюю засади академічної доброчесності. 
Навчаю принципам дослідницької роботи.

• Не дозволяю учням на письмових роботах користуватися телефонами, чужими зошитами, а на контрольних - ще зошитами і 
підручниками.

• Будую стосунки з учнями на взаємній довірі.

• Не дозволяю собі і не провокую інших до випадків недоброчесності

• Пояснюю що це недобре

• Багато варіантів завдання

• Проводжу бесіди; даю різні варіанти завдання для унеможливлення списування

• Вказую на одинакові роботи і пояснюю, що так робити не можна

• спостерігаю за роботою учнів під час виконання ними завдань

• Намагаюсь усе робити правильно, справедливо ставлюся до учнів, відверта з батьками.

• Відповідальним ставленням до роботи

• Повага до кожного ліцеїста та до усіх колег.

• Пояснюю важливість знань, а не оцінок, влаштовую ігри, змагання для демонстрації їхніх знань, вмінь та навичок.

• Обговорюю з учнями, власний приклад

• Караю за брехню двійкою .

• створюю умови, що утруднюють її порушення (творчі завдання, чіткі дедлайни, контролюю роботу учнів при виконанні завдань) та 
караю учнів за порушення правил, про які учні проінформовані на початку року та перед виконанням кожного завдання































29. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте його тут... і дайте на нього
відповідь

• Чого бракує педагогічним працівникам для створення безпечного навчального
середовища? Знань з підліткової психології.

• У який спосіб забезпечити відповідальність учнівства?

• що щe трeба для успішного функціонування ліцeю? Покращeння стану здоров'я усіх 
учасників навчального процeсу.

• Чи хотіли б ви поміняти місце праці. Однозначно ні

• Чи є взаєморозуміння і підтримка між дітьми і вчителями? – Так

• Що робити з учнями , які мають велику кількість пропусків занять без поважних
причин? Внести відповідний пункт у статут ліцею , за яким їх відраховувати .

• Чи проводяться в ліцеї інструктажі чи навчання спрямовані на розуміння
особливостей психіки/важливості психологічного стану/ психологічних розладів та 
особливостей реагування на них у учасників освітнього процесу

• Круглі столи (педагогічні наради обговорення всіх навколо питань)- мало!


