Як Ви можете допомогти своїй дитині в дистанційному навчанні?

•

Переконайтеся, що Ваша дитина отримує і розуміє домашню роботу зі школи. Школа
триває, навіть якщо Ваша дитина не відвідує її. Слідкуйте за тим, щоб Ви і Ваша дитина були
в курсі останніх новин, щоб дитина отримувала регулярну роботу додому, розуміла
завдання і могла виконувати її самостійно.

•

Спілкуйтеся зі школою. Якщо чеська мова Вашої дитини недостатньо хороша, і Ви не
можете їй допомогти або є інша причина, по якій Ваша дитина не може виконувати
завдання, зверніться до класного курівника і повідомить йому про це. Вам не потрібно
соромитися, в такій ситуації як Ви, зараз знаходиться і багато чеських батьків. Вчитель
обов'язково зрозуміє і допоможе Вам.

•

Створіть середу, в якій Ваша дитина буде вчитися. Встановіть регулярний режим як під час
звичайних шкільних занять. Дитина повинна вставати і лягати спати приблизно в один і той
же час. Ранковий час слід присвятити шкільній підготовці. Не забувайте відпочивати вдень,
погуляти на вулиці або допомагати по дрібниці в домашньому господарстві.

•

Допоможіть своїй дитині з розподілом і відправкою завдань. Навіть якщо Ви не можете
допомогти своїй дитині в завданні, допоможіть дитині планувати завдання. Просто робіть
одну або дві задачі в день з перервами. А потім надішліть завдання відповідно до інструкцій
вчителя.

•

Не соромтеся звертатися за допомогою. Потрібна допомога в спілкуванні зі школою? Усний
та письмовий переклад може надати Вам: www.integracnicentra.cz, www.meta-ops.cz. Якщо
Вашій дитині потрібно допомогти з домашнім завданням, зв'яжіться з волонтерами з
організацій. Контакти можна знайти за адресою: https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznostidistancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/

•

Дайте можливість дитині працювати в чеській мові. Навіть за відсутності звичайних
шкільних занять необхідно, щоб Ваша дитина активно вирішувала завдання на чеській мові,
особливо якщо Ви не говорите на чеській мові вдома. Одного виконання шкільних завдань
недостатньо. У цьому може допомогти мовлення на Чеському телебаченні, призначене для
школярів, таких як “UčíTelka“ або “Rádio Junior“ Чеського радіо. Ви можете знайти натхнення
на https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod в розділі онлайн-ресурсів для
навчання.

•

Вивчайте чеську мову разом зі своєю дитиною. Покажіть своїй дитині, що Ви також хочете
поліпшити свої знання чеської мови. Дивіться разом чеські фільми, освітні програми,
слухайте аудіо-книги або спробуйте інтерактивне вивчення мови онлайн:
https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.net або мобільні додатки Duolinguo або
Memrise

•

Нагородіть дитини за намагання. Дуже важко виконувати шкільні обов'язки на мові,
відмінній від рідної. Хваліть свою дитину за боротьбу з поставленими завданнями і покажіть
ій, що Ви вірите в її здатності, підтримайте її навіть за часів невдач.

*переклад тексту на іноземну мову доступний за адресою: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-apreklady/#inforod

