
252 ответа

Принимать ответы

1. Яким чином заклад освіти та педагоги організували навчання Ваших дітей під час
карантину?

252 ответа

2. Які соціальні мережі та месенджери використовуються для дистанційного навчання:

252 ответа

3. Як Ваші діти продовжили навчання:

252 ответа

4. Чи оцінюють вчителі те, як Ваша дитина виконує завдання?

252 ответа

5. Як перевіряють вчителі виконані завдання?

252 ответа

6. Ваша зацікавленість та допомога своїй дитині з навчанням:

252 ответа

7. Види Вашої допомоги:

252 ответа

8. Як би Ви за шкалою від 0 до 5 оцінили бажання вашої дитини вчитися під час
карантину?

252 ответа

9. Чи маєте вдома Інтернет та достатньо комп’ютерного обладнання для навчання
Вашої дитини вдома?

252 ответа

10. Які психоемоційні проблеми дистанційного навчання виникали у Вашої дитини?

252 ответа

11. Чи вважаєте Ви навчання під час карантину повноцінною заміною очного навчання?

252 ответа

12. Чи задоволені Ви навчанням Вашої дитини під час карантину?

252 ответа

Дякуємо!

Сводка Вопрос Отдельный пользователь
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через соціальні мережі та
месенджери

завдання розміщують на веб-
сайті школи

завдання надсилаються як
фотографія рук…

дистанційне навчання не
організовували

177 (70,2 %)177 (70,2 %)177 (70,2 %)
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не використовуються
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виконання завдань, які учні
отримують в…

перегляд телеуроків
«Всеукраїнська школ…

перегляд онлайн-уроків від
вчителів

245 (97,2 %)245 (97,2 %)245 (97,2 %)

96 (38,1 %)96 (38,1 %)96 (38,1 %)

79 (31,3 %)79 (31,3 %)79 (31,3 %)

так
ні
частково

13,5%

84,1%

онлайн-спілкування з вчителем
оцінювання відсутнє, учні не звітують
про виконання завдань
надсилання виконаних завдань
різними способами

9,1%

90,1%

зацікавлені, допомагаємо
допомагаємо частково
не допомагаємо

29%

67,5%

0 50 100 150 200

частково роз’яснюємо матеріал
та викону…

допомагаємо в усіх
роз’ясненнях та завд…

Після роботи до пів ночі
Дитина краще знає від батьків

Мама на роботу ходила і
ходить!

Не допомагаємо.

151 (59,9 %)151 (59,9 %)151 (59,9 %)

80 (31,7 %)80 (31,7 %)80 (31,7 %)
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1 (0,4 %)1 (0,4 %)1 (0,4 %)
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0 – взагалі не хоче вчитися
1
2
3
4
5 – дитину доводиться зупиняти, щоб
не перевтомлювалася

7,1%

14,7%

30,6%

40,9%

так
ні
частково
Взагалі, це повинно бути першим
питанням, а так моя відповідь: так.
Так,але маємо мало часу,так як
працюємо

27,8%

67,5%
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відсутність у дітей вміння
вчитися само…

низька мотивація до навчання
напруга через боязнь помилки

та тиску з…
надмірне навантаження

нестача «живого» спілкування
із вчителе…

психоемоційних проблем не
було

71 (28,2 %)71 (28,2 %)71 (28,2 %)

67 (26,6 %)67 (26,6 %)67 (26,6 %)

10 (4 %)10 (4 %)10 (4 %)

38 (15,1 %)38 (15,1 %)38 (15,1 %)

182 (72,2 %)182 (72,2 %)182 (72,2 %)

58 (23 %)58 (23 %)58 (23 %)

25 (9,9 %)25 (9,9 %)25 (9,9 %)

1 (0,4 %)1 (0,4 %)1 (0,4 %)

ні
частково
так
майже

24,6%

68,7%

так
ні
частково
Навчанням дитини так, а роботою
вчителя ні!

23,8%

56%

19,8%

Опитування батьків «Організація дистанційного навч Отправить

Вопросы Ответы 252
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уроки та завд-ня з використ. одн. платф.

щоденні онлайн-уроки та завдання на різн. платф.

завдання надсилаються на email;
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не допомагали

18
7

37

77
103

10

170
10
70

1

1

несприйняття дистанційного навчання як такого

напруга через боязнь допусти помилку
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допомога у виконанні проєктів

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://docs.google.com/forms/d/1VRfQcIiT7y2TGf2cAp1Z0pZPwKofHp7qGl1nc46_A2U/edit



