
Як досягти 
 усп�ху при домашньому навчанн�

Д�ти потребують структури

Не все повинно
бути �деально!
Пандем�я корони -  це
надзвичайний стан, який
означає стрес � хвилювання для
ус�х. Не будьте надто сувор� до
себе та своїх д�тей � пробачайте
(соб�) помилки. 

Регулярно роб�ть перерви.  П�сля кожного 
"шк�льного уроку" ви � ваш� д�ти мають мати 
можлив�сть в�дпочинку.
 Не варто пропускати велику перерву на об�д. 
Ч�тко розд�ляйте фази навчання � в�дпочинку. 

Дайте своїм д�тям зворотн�й зв’якок та 
надавайте допомогу. Д�ти мають працювати 
якомога самост�йн�ше, але не почуватися 
самотн�ми чи перевантаженими. 
Особливо маленьк� д�ти все ще потребубть вашої 
п�дтримки. 

Уникайте перевантаження, 
встановлюючи разом з д�тьм реал�стичн� 
щоденн� ц�л�. 
Прийм�ть свої власн� обмеження - ви не 
квал�ф�кован�й вчитель!

Корисні поради для повсякденного навчання в домашніх умовах під час нандемії 
корони від Інституту жіночого і чоловічого здоров’я Відня / Проєкт NEDA  

Включ�ть творч� завдання. 
Залучате в процес навчання вс� 
органи чуття! Малюйте щось разом, 
слухайте музику чи рухайтеся разом. 

Перенес�ть заняття на 
вулицю. Св�же пов�тря 
корисне для ус�х.

Затребуван�  
креативн�сть та 
р�зноман�ття

Почитайте своїм д�тям.  Це 
тренує розум�ння сл�в � є  
гарним доповненням до 
самост�йного читання. 

  Домовтеся з д�тьми про розклад.
Коли починаються заняття, коли вони 
зак�нчуються? Як� сьогодн� ц�л� � навчальн� 
предмети?  

Встанов�ть звичн� шк�льн� ритуали. Це 
структурує щоденний ритм навчання дома � 
допомогає д�тям зор�єнтуватися ("шк�льний гонг", 
круг на стул�, перерва на �гров�й площадц� тощо). 

Менше - це 
краще!

ДЖЕРЕЛА:
HTTPS://WIEN.KINDERFREUNDE.AT/BUNDESLAENDER/WIEN/PRESS 
E/NEWSARCHIV/2020/HOMESCHOOLING-TIPPS-VON- 
FAMILIENBERATERIN

Пошукайте в Інтернет� 
додатков� учбов� 
матер�али. Істує багато 
гарних електронних 
ресурс�в!
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Здоров’я 
п�д час �золяц�ї

Важлива щоденна 
структура

Що робити у випадку насилля,
конфл�кт�в чи коли всього стає
занадто багато? 

Не соромтесь звертатися за профес�йною
допомогою (контакти див. нижче)! В гострих
небезпечних ситуац�ях краще завжди
викликати  пол�ц�ю (133) чи швидку допомогу
(144).

Дозволяйте соб� регулярн� пер�оди 
в�дпочинку. Потурбуйтеся про себе. Ч�тко 
розпод�ляйте час роботи та в�дпочинку.  Пийте 
достатньо, намагайтеся розслабитися � займ�ться 
приємними заняттями (наприклад, читанням, 
прослуховуванням музики чи �грами). 

Продовжуйте п�дтримувати соц�альн� 
контакти.  Намагайтеся п�дтримувати зв’язок з 
�ншими людьми по телефону чи Інтернету. Ви 
також можете в будь-який час звернутися на 
телефонн� гаряч� л�н�ї, якщо вам самотньо чи 
потр�бно виговоритися. 

Пам’ятайте, що �золяц�я не буде тривати 
в�чно. А поки дотримуйтеся правил 
г�г�єни � захищайте себе та �нших,  
поводячися в�дпов�дально. 

Корисні поради і рекомендації з охорони психічного здоров’я під час ізоляції від Інституту 
жіночого і чоловічого здоров’я Відня / Проєкт NEDA

Регулюйте споживання �нформац�ї �з 
засоб�в масової комун�кац�ї. Св�домо 
обирайте, як� ЗМІ ви споживаєте � як 
часто. Уникайте ЗМІ, як� множать 
пан�ку. 

Позбавтеся негативних думок. 
Св�домо завершуйте стресов� кола 
думок за допомогою внут�шнього 
сигналу "СТОП".

Долайте страхи та 
тривоги

Говор�ть в�дкрито про свої почуття 
та проблеми.  Інш� люди 
переживають те саме, що й ви. 
Под�л�ться своїми думками � почутями 
з тими, кого ви любите, це принесе 
вам полегшення. Для цього також є 
гаряч�  телефонн� л�н�ї допомоги.  

Плануйте св�й день. Коли ви хочете 
прокидатися, коли ви лягаєте спати?
Також, плануйте своє харчування, 
покупки � час для роботи та турбот. 

Регулярно рухайтеся на св�жому пов�тр�. 
Вправи допомогають розслабитися � сприяють 
покращенню здоров’я. Спорт також допомагає 
позбавитися негативних думок. 

Ситуац�я 
мине!

ДЖЕРЕЛА: 
HTTPS://WWW.BOEP.OR.AT/DOWNLOAD/5E71D59D3C15C85DF50 
00028/20200317_COVID-19_INFORMATIONSBLATT.PDF

Виконуйте дихальн� вправи � 
вправи на розслаблення. В 
Інтернет� є багато безкоштовних 
вправ. 
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