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ЩО ТАКЕ СКАФФОЛДИНГ? 



Технологія скаффолдингу 

      

Scaffolding — у перекладі з англ. 

будівельне риштування, опора.  

Скаффолдинг — опис процесу 

навчання дитини у зоні найближчого 

розвитку. 

Дж. Брунер 

 



Технологія скаффолдингу 

Скаффолдинг — процес, який дає можливість 

дитині або новачку розв’язати проблему, виконати 

завдання або досягнути цілей, які знаходяться за 

межами їх індивідуальних зусиль або можливостей. 

https://prezi.com/0_hnygftykn_/presentation/ 





Соціальні медіа в освіті 

Визначено поняття 

Соціальні медіа - це засоби соціальної взаємодії, що 
забезпечують можливість людського спілкування через 

інформаційні технології  
 

 «навчання в галузі  

медіа-технологій»  
- набір мінімальних навичок, 

необхідних  учням для отримання 
доступу до медіа-простору 



Соціальні медіа в освіті 

.  

• безпеку (щодо приватності, безпеки, захисту від шахрайства і 
хакерства) 

• профілактику залежності від комп'ютерних ігор  

мережевий 
етикет 

безпеку 

профілактику 

Навчання в галузі медіа-технологій включає: 

здатність належно поводитися в 
мережі, бути ввічливим з іншими 

користувачами 

приватність, безпека, 
захист від шахрайства і 

хакерства) 

залежність від 
комп'ютерних ігор  



Соціальні медіа в освіті 

      

Дві точки зору щодо доцільності вивчення 
соціальних медіа 

Соціальні медіа (блоги, 
ресурси Wiki, Facebook, Twitter, 
MSN, LinkedIn, Flickr тощо) 
достатньою мірою 
досліджуються учнями у 
вільний час.  

Зараз немає необхідності 
вивчати їх додатково у шкільних 
курсах. 

Соціальні медіа найчастіше 
використовуються однобоко. 
Учні розвивають односторонні 
манери спілкування в мережі.  

Необхідне систематичне 
навчання для того, щоб зробити 
молодь більш обізнаною в 
питаннях використання 
соціальних медіа. 



1. Зосередження навчання в школах і побудова 
навчальних планів і програм навколо тем, актуальних 

для конкретного співтовариства 

2. Дисципліни всіх предметних галузей (від 
математики до маркетингу та реклами) 

адаптуються відповідно до поставлених цілей 

Дорожня карта впровадження 

соціальних медіа в освіті  



3. Соціальні медіа привносять елементи реального світу 
в процес шкільного навчання, (дозволяють учням 
знаходити відповідні комерційні мережі, окремих 

покупців тощо) 

4. Молодь повинна отримувати підготовку для того, щоб 
організувати життя своєї місцевої громади відповідно до 

принципів сталого та успішного розвитку 

Дорожня карта впровадження 

соціальних медіа в освіті  



Рекомендації 
 

• Використання соцмереж з метою залучення до 
шкільних проектів широкого кола громадськості 

 

 

• Використання соцмереж з метою пошуку меценатів, 
споносорів, грантодавців для забезпечення успішного 
навчально-виховного процесу у школі 

 

• Ваші ідеї…  



Дякуємо за увагу! 


