
15 квітня пройшла веб - конференція вчителів трудового навчання та фізичної 

культури. Ми зібралися для того, щоб обговорити організацію та проведення навчання 

в умовах карантину, знайти рішення для виникаючих труднощів  та зробити висновки 

для подальшої роботи. 

За час конференції були розглянути питання вдосконалення роботи вчителя в 

умовах карантину, зворотного зв’язку з нашими учнями, труднощів, які виникають під 

час такої  роботи та їх подолання, засоби зв’язку з дітьми та оцінювання роботи 

школярів. 

Ми вчимося зараз разом з дітьми працювати в нових умовах. Вони – працюють 

самостійно та на відстані від нас, ми – хочемо бути присутні поряд та намагаємось їм 

максимально допомогти у подоланні труднощів, які виникають під час роботи. 

Найперше, що привертає увагу  - можливість виконання завдань. Адже зараз досить 

складно, наприклад, купити необхідні матеріали: закриті магазини не дають змоги 

придбати необхідну дрібноту, замовлення в Інтернеті якої коштує менш, ніж послуги 

пошти… Тому, вчителі трудового навчання звертають на це увагу. 

Труднощі у вчителів фізичної культури також існують. Це і відсутність вдома у 

школярів необхідного спортінвентарю, неможливість проконтролювати правильне 

виконання вправ… Адже більшість учнів  живуть у багатоповерхівках та не мають 

власних куточків для занять спортом, використовуючи загальнодоступні спортивні 

майданчики. 

Також, є спільне питання для всіх вчителів нашого методичного об’єднання – це 

робота над створенням власних відео уроків, бо якісних майстер класів у мережі 

Інтернет багато, але не українською мовою. Насправді, зараз - це найбільш болюче 

питання, тому що, в першу чергу, для реалізації його потрібні додаткові технічні 

потужності та знання. Знання ми здобудемо, технічну можливість шукаємо. Бо нічого 

не виходить тільки в тих, хто нічого не робить. 

Ми намагаємось бути максимально об’єктивними в своїй роботі, зробити 

дистанційне навчання для дітей комфортним та максимально якісним, адже знання, які 

вони здобувають зараз залишаться з ними протягом життя.  Нам дійсно важливо, з 

якими навичками учні нашого закладу підуть у доросле життя! 



 

 



 

 

 



 

 



 

З повагою, Дузь-Крятченко Катерина, вчитель трудового навчання. 


