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Онлайн-підтримка вчителів



ЩО ТУРБУЄ ВЧИТЕЛІВ?

Реформа освіти ставить у центр дитину, її потреби та інтереси. 
Учитель лишається дещо осторонь. Але випадки дискримінації, 
фізичного насилля над вчителями останнім часом стали все 
гучніші. Справа не лише у взаєминах із батьками чи самими 

учнями, а в професійному вигоранні, неузгодженні замін колег, 
питаннях перенавантаження чи трудового договору.  



З ЯКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ТА ПОТРЕБАМИ 
ЗІШТОВХУЮТЬСЯ ВЧИТЕЛІ? НЕЗНАЧНА ЧАСТИНА:

➤ Конфлікти з батьками та учнями 
➤ Тяжкі умови праці  
➤ Слабка матеріально-технічна база 
➤ Професійне вигорання 
➤ Надмірна емоційна напруга 
➤ Тиск з боку адміністрації чи 
батьківських комітетів 

➤ Конфлікти з колегами 
➤ Неоплачувані заміни та неправильні 
нарахування заробітної плати 

➤ Юридична відповідальність батьків 
та обов’язки вчителів 

➤ Правильне розуміння юридичних 
документів



МЕТА ПРОЕКТУ

Психологічна та юридична 
підтримка вчителів з усієї 
України з метою 
підвищення якості 
освітнього процесу та 
продуктивній взаємодії з 
учнями для формування 
сталого трикутника 
«розумні учні – 
замотивований вчитель – 
задоволені батьки».



ПРО ПРОЕКТ

Безкоштовна цілодобова оnline 
платформа та Telegram-канал 
професійної юридичної та 
психологічної підтримки для 
всіх вчителів України. 

Кожен учитель України зможе 
звернутися з конкретним 
питанням та спитати поради: 
як йому діяти, або де шукати 
допомоги?

Як ми це зробимо?



ПРО ПРОЕКТ

Вчителі можуть звертатися з будь-
якими запитами: 
— погрози зі сторони батьків/
учнів 
— конфліктні ситуації в класі чи в 
колективі 
— понаднормова робота чи 
заміна колег 
— роз’яснення трудового 
договору та робота з посадовими 
інструкціями 
— нарахування заробітної плати 
та надбавок 
— відповідальність батьків, їх 
обов’язки тощо.

На які питання відповімо?



ПРО ПРОЕКТ

Учитель отримає відповіді та підказки для вирішення своєї проблеми. 
Це додасть впевненість в собі, своїх силах, мотивуватиме до роботи 

на результат та сприятиме підвищенню уваги до потреб учнів. 

Що це дасть?

Вчителі матимуть підтримку при ініціюванні вирішення 
масштабних питаннь соціального характеру, які мають бути 

вирішені на державному рівні. 

+ =

 Освічений та щасливий  
вчитель

Онлайн-спеціалісти  
з різних сфер

Смартфон 



ЯКИХ ФАХІВЦІВ МИ ПІДКЛЮЧИМО? 

Юристи та психологи братимуть 
участь у проекті pro bono.

Юристи з різних сфер національного права:

Конституційного
Цивільного
Кримінального
Господарського
Приватного
Цивільно-процесуального
Податкового

А також психологи



ЧОМУ ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА? 
Учитель не має фінансів для 
отримання фахових 
консультацій. 

Учитель не має часу на візити 
до фахівців, групи 
психологічної підтримки.  

Юридичні питання часто 
замовчуються, адже тягнуть за 
собою проблеми в школі. 



САМЕ ТОМУ ОНЛАЙН-ЗВЕРНЕННЯ 

➤ Анонімно — ніхто з 
адміністрації школи/колег/
батьків не дізнається про 
комунікацію 

➤ Викликає мінімальну емоційну 
напругу  

➤ Дозволяє побачити різні шляхи 
розв’язання проблеми та 
знайти відповіді на питання 

➤ Доступно 24/7 
➤ Швидко та безкоштовно


