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взаємодіємо з громадськістю

Для того щоб вивчити виховний потенціал сім’ї, а також встановити 
тісний контакт з батьками учнів, можна використати таку форму 
співпраці учасників навчально-виховного процесу, як листування

Листування як форма взаємодії 
навчального закладу 
з батьками учнів

По-справжньому високого рівня виховання і навчання, успіхів 
у підвищенні іміджу будь-якого навчального закладу можна досягти 
завдяки тісній взаємодії з батьками учнів. Ось чому з першої зустрічі 
з ними педагоги нашого навчального закладу намагаються довести, 
що педагоги, учні та їхні батьки — це одна велика родина.

Разом із батьками ми радимося щодо організації навчально-ви-
ховного процесу, обговорюємо різні питання, зокрема стосовно ство-
рення розвивального середовища для учнів, індивідуального розви-
тку кожного з них.

Для роботи з батьками учнів педагоги нашого навчального за-
кладу використовують різні форми — як традиційні, так і нетрадицій-
ні. Серед нетрадиційних форм взаємодії з батьками учнів ми шукали 
таку, яка дасть нам змогу постійно бути на зв’язку з ними, а голо-
вне — швидко й ефективно розв’язувати різні питання. Саме тому ми 
обрали таку форму взаємодії з батьками учнів, як листування.

Теми для листування з батьками учнів

Основна тема листів батькам учнів — успішність та поведінка 
їхніх дітей. Крім того, темами для листування є:

  з’ясування певного питання;
  подяка;
  запрошення на різні заходи;
  пропозиції щодо співпраці;
  індивідуальні плани роботи з дітьми;
  поради, побажання батькам щодо виховання дітей.

У листах ми повідомляємо батькам про нові видання, вистави, 
кінофільми, рекомендовані для перегляду учням, а також вітаємо 
батьків зі святами, з досягненнями їхніх дітей у навчанні тощо.

Листування з батьками учнів дає змогу педагогам:
  отримати інформацію про умови життя учнів;
  дізнатися, як учні проводять дозвілля та чим цікавляться;
  визначити виховний потенціал сімей;
  повідомити батьків про важливі заходи, що проводять у на-
вчальному закладі;
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  надати батькам конкретну допомогу у вихованні учнів;
  познайомитися з батьками ближче.

Форми листування
Способів обміну інформацією нині є чимало. Кожен для себе ви-

рішує сам, яким способом скористатися. Вибір залежить від мети 
передавання інформації, швидкості доставки повідомлення, рівня 
оволодіння педагогами сучасними інформаційно-комунікаційни-
ми технологіями тощо. Обираючи таку форму взаємодії з батьками, 
як листування, ми вирішили, що будемо обмінюватися інформацією 
з батьками учнів за допомогою:

  паперових листів;
  електронних листів.

Проаналізувавши сучасний стан розвитку епістолярного жанру, 
ми зробили висновок, що паперовий лист стає справжньою розкіш-
шю. Написання такого листа — справжнє мистецтво, оволодіти яким 
не так просто. Адже у паперовому листі, крім інформації, відображе-
но особистість відправника, його ставлення до отримувача листа. 
Тому і виходить, що паперові листи дуже особисті. Отримувач такого 
листа одразу відчує настрій, з яким його писали. Саме тому паперові 
листи ми зазвичай надсилаємо батькам учнів, коли вітаємо їх з успі-
хами дитини, а також коли запрошуємо їх:

  на класні, загальношкільні збори;
  на святкові заходи: День знань, Новий рік, Восьме березня, 
День матері, Свято останнього дзвоника тощо;

  взяти участь у шкільних вечорах.
Для написання таких листів ми, зазвичай, обираємо кольоровий 

папір високої якості, прикрашений орнаментом. На ньому каліграфіч-
ним почерком пишемо потрібну інформацію. Здебільшого такі листи ми 
не надсилаємо поштою, а просимо дітей передати батькам. Зазначимо: 
чимало батьків висловлюють нам подяку за такі листи-повідомлення, 
листи-запрошення, що свідчать про увагу та повагу до них та їхніх дітей.

Електронні листи ми надсилаємо батькам учнів, коли розв’язуємо 
поточні питання, для оперативного обміну інформацією з ними.

Електронна пошта багато в чому зручніша за звичайну. Ми од-
разу оцінили переваги листування за допомогою електронної по-
шти. Серед таких переваг:

  швидкість обміну інформацією (зокрема, якщо адресатів од-
ного листа кілька, не потрібно створювати його у багатьох 
екземплярах; легко виправити уже складений лист або про-
цитувати його);

  невисока вартість (наприклад, заощадження паперу);
  зручність (велику кількість листів можна зберігати у файлі 
на диску персонального комп’ютера, а тому такі листи лег-
ше знайти, ніж серед купи паперу).

Зазначимо також, що на паперові листи батьки учнів зазвичай 
не відповідають. А от за допомогою електронної пошти ми спілкує-
мося з ними доволі активно.

Паперові листи

Електронні листи
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Для зручності спілкування з батьками учнів електронною по-
штою ми створили базу електронних адрес. Вона містить:

  прізвище, ім’я, по батькові (далі — ПІБ) учня;
  ПІБ батьків учня;
  коротку інформацію про батьків учня;
  графу для реєстрації надісланих та отриманих листів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Секретар, класний керівник, надіславши або 
отримавши лист, повинні зареєструвати його (вказати дату над-
силання/отримання листа, номер, тему листа).

Зазвичай у нашому навчальному закладі зі змістом листів озна-
йомлене вузьке коло осіб: класний керівник, директор та заступник 
директора з навчально-виховної роботи.

Найчастіше в електронних листах ми повідомляємо батьків про 
успішність учня. Так, щотижня класні керівники надсилають бать-
кам повідомлення-звіти, у яких — перелік оцінок, які отримали 
учні, а також інформація про поведінку учня. Як бачимо, подібні по-
відомлення стають своєрідним електронним щоденником, інформа-
ція якого — достовірна.

Використовуючи послуги електронної пошти, ми виробили для 
себе правила спілкування електронною поштою (див. Додаток).

Правила спілкування електронною поштою
 9 Зазначайте обов’язково тему листа.
 9 Формулюйте тему листа чітко та зрозуміло.
 9 Починайте лист привітанням або зверненням до адресата.
 9  Викладайте думки лаконічно, щоб зміст листа був максимально інформа-

тивним.
 9 Використовуйте у повідомленні короткі речення.
 9 Уникайте двозначності.
 9  Не зловживайте великими буквами, знаками оклику та питання, адже їх за-

стосовують для надання емоційності.
 9 Не пишіть занадто великі за обсягом листи.
 9  Уникайте скорочень, термінів, жаргонних висловів, якщо Ви не впевнені 

в тому, що вони зрозумілі адресату.
 9 Застосовуйте слова ввічливості.
 9 Закінчуйте лист підписом.
 9  Пам’ятайте, що електронний підпис не повинен перевищувати 5–6 рядків, 

кількість символів у рядку повинна бути не більша ніж 70, а контактна ін-
формація відправника має містити адресу, номер телефону, факсу, адресу 
інтернет-сторінки тощо.

 9 Перечитуйте лист перед відправленням.
 9 Додаткову інформацію надсилайте у вигляді заархівованого файла.
 9 Не використовуйте робочу електронну пошту для особистих потреб.
 9 Відповідайте на отримані листи одразу.
 9  Не забувайте, що під час електронного листування необхідно дотримува-

тися конфіденційності.
 9  Не надсилайте електронною поштою цінну інформацію, якщо не хочете, 

щоб зі змістом листа ознайомився не лише адресат.

Додаток
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Індивідуальні зошити розвитку дітей 
як своєрідна форма листування з батьками учнів

Для батьків учнів перших класів ми створили індивідуальний 
зошит розвитку кожної дитини (далі — Зошити). Щотижня у Зоши-
тах педагоги роблять нотатки: повідомляють батьків учнів про но-
вини в навчальному закладі, про улюблені види діяльності дитини, 
її взаємодію з однолітками, про успіхи, труднощі й потреби дити-
ни, її цікаві висловлювання. Оформивши Зошити, педагоги просять 
учнів передати їх батькам. На сторінках Зошитів батьки, у свою чер-
гу, відмічають особливі події, вчинки, висловлювання дитини, тобто 
фіксують діяльність дитини поза навчальним закладом.

Таке своєрідне листування дає змогу якнайкраще пізнати осо-
бистість дитини, дізнатися про її потреби, запобігти можливим про-
блемам.

Головне у співпраці педагогів навчального закладу і батьків 
учнів — це встановлення довірливих стосунків між ними. Такі сто-
сунки повинні базуватися на активній співпраці, взаєморозумінні, 
довірі й толерантному ставленні. Як бачимо, завдяки такій формі 
взаємодії у навчальному закладі, як листування, батьки відчувають 
власну значущість, важливість своєї ролі у розвитку дитини, причет-
ність до процесу її виховання і навчання у навчальному закладі. 


