
Рекомендації  вчителям-предметникам  щодо  навчання та
виховання 10-класників:

1.Будуйте навчальний процес так, щоб учні сприймали профільне
навчання як можливий у майбутньому вид діяльності.
2.Щоб  допомогти  учням  краще  влитись  в  колектив,  або  щоб
змінити статус «неприйнятих» до колективу,  плануйте урочну та
позаурочну  діяльність  учнів  у  динамічних  групах,  застосовуйте
інтерактивні  методи взаємодії,  заохочуйте  учнів  до участі  у  всіх
заходах класного керівника та вчителів-предметників.
3.Важливо знати очікування дітей щодо профільного навчання, їх
мотивацію, стимулюйте у них бажання вчитись.
4.Переконуйте, що успішність навчання залежить лише від самих
учнів,  їх  готовності  брати  на  себе  відповідальність  за  своє
майбутнє.
5.Організовуйте спільні завдання для хлопців та дівчат, щоб вони
мали змогу пізнавати особливості протилежної статті та набувати
досвіду статево-рольової взаємодії.
6.Для  підвищення  згуртованості  класу,  формування  навичок
групової  взаємодії,  пропонуйте  учням  розв’язувати  спільно
проблемні  ситуації  та  обов’язково  аналізувати  результати  своєї
роботи, визначати причини невдач та успіхів.
7.Малоактивних учнів залучайте до різних заходів, що проводяться
у школі, підкреслюйте їхні рольові якості перед класом, хваліть за
найменші успіхи.
8.Порівнюйте  роботу  учня  з  його  попередніми  роботами,  а  не  з
роботами інших.
9.Уникайте критики учнів при свідках.
10.Дозволяйте учневі  самостійно оцінювати свою поведінку та  її
наслідки.
11.Не  наполягайте  на  відповідях  біля  дошки  тих  дітей,  які
виявляють тривожність. Краще об’єднуйте їх у групи.
12.Надавайте  можливість  учням  висловлювати  свої  думки,
формуючи їх індивідуальність та впевненість.
13.Проводьте класні виховні години, на яких:
навчайте самоаналізу, самопізнання, самокритики;
14.Розвивайте комунікативні здібності учнів,
навчайте культури поводження у колективі; здійснюйте гендерне
виховання, пояснюйте особливості чоловічої та жіночої психіки;



здійснюйте профорієнтаційну діяльність;
виховуйте  такі  якості  як  толерантність,  відповідальність,
самостійність.
 
Рекомендації батькам учнів 10 класів:
1.Сприймайте  свою  дитину,  як  дорослу  людину,  яка  вже  може
взяти  на  себе  відповідальність  за  свої  вчинки,  є  досить
самостійною, має свої інтереси, свої погляди на життя, які можуть
не збігатися з вашими.
2.Обов’язково радьтеся з дітьми, коли приймаєте важливі рішення.
І не просто вислуховуйте їх думку, а враховуйте її на ділі.
3.Давайте  дитині  можливість  побути  наодинці,  забезпечте  їй
окрему кімнату.
4.Дозволяйте дитині виявляти самостійність.
5.Не критикуйте дитину при свідках.
6.Розвивайте світогляд дитини, сприяйте розширенню її інтересів.
7.Вислухайте  свою  дитину,  якщо  вона  бажає  з  вами  чимось
поділитися, щиро підтримуйте її.
8.Поважайте особисте життя дитини, без її відома не торкайтеся її
речей, питайте дозволу, коли заходите до кімнати.
9.Не виконуйте за дитину те, що вона може зробити сама (прибрати
у будинку, здійснити покупку одягу чи продуктів, приготувати обід
тощо).
10.Будьте вдячними за допомогу по господарству.
11.Допоможіть дитині обрати майбутню професію, але не робіть це
за неї, не тисніть на її вибір.
12.Діліться власним досвідом, не забувайте, що Ви колись теж були
старшокласниками.
13.Якщо дитина робить щось неправильно, не кричіть і не вказуйте
що робити,  а  намагайтеся  пояснити можливі  варіанти вирішення
проблеми і нехай дитина сама обере той варіант, який підходить їй
найбільше.
14.Пам’ятайте, виховуючи старшокласника, не потрібно робити все
за нього або навпаки залишити один на один зі своїми проблемами,
а  будьте  готовими йти з  ними разом,  йти поруч,  іноді  –  трішки
попереду,  якщо  треба  пояснити  можливі  шляхи,  спрямувати  у
потрібному напрямку.




