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Як вести сторінку в соцмережі
поради для вчителя

Чи не кожен учитель має нині свій акаунт у соцмережі. І хоча здається, ніби ведення 
онлайн-сторінки — це особиста справа, та це лише на перший погляд. Якщо серед друзів 

учитель має хоча б кілька учнів та їхніх батьків — він уже під пильною увагою. 
До уваги — чотири поради, що мінімізують ризики онлайн-спілкування, а відтак 

допоможуть учителю почуватися в безпеці

Фахівці у сфері інтернет-комуні-
кацій радять звернути увагу на голо-
вне фото — аватар. Бажано, щоб воно 
було студійне портретне. Аватар дає 
змогу роздивитися ваше обличчя, щоб 
упізнати під час зустрічі.

Не варто часто змінювати ава-
тар. Робіть це один-два рази на рік або 
коли ви змінили колір чи довжину во-
лосся. Фото має бути таким, аби люди-
на, з якою ви не знайомі, могла легко 
впізнати вас у реальному житті

Фонове фото — обкладинка — 
теж має значення. Це додаткова інфор-
мація для користувачів, яка має «зчи-
туватися» з вашого зображення. Фото 
може «розповідати» про ваші вподо-
бання, місце роботи, містити картинку 
з улюбленим краєвидом або історич-
ною пам’яткою. Тут може бути «атмо-
сферне» фото, яке характеризуватиме 
ваш настрій, створюватиме враження 
про ставлення до життя, роботи або 
важливих життєвих подій. До того ж 
фонове фото можна часто змінювати, 
щоб оживляти в такий спосіб свою сто-
рінку й привертати до неї увагу

Не наражай свій аватар

Узгодь обкладинку і аватар, 

на глузливий коментар

щоб був один репертуар
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Завантажте світлини про вашу 
професійну діяльність, уподобан-
ня, особисті здобутки. Ви перемогли 
в конкурсі, вибороли нагороду, випус-
тили свій клас, провели цікавий урок, 
познайомилися з авторитетною і зна-
ною людиною, подорожуєте з учнями 
тощо. Якщо фотографуєте такі момен-
ти свого професійного життя, заванта-
жуйте їх у соцмережі, але пам’ятайте, 
що ці знімки бачить багато людей.

Фото для самопрезентації вчите-
ля в соцмережах мають:

  розповідати про ті подроби-
ці життя, які він хоче зробити 
публічними;

  стосуватися важливих життє-
вих і кар’єрних подій;

  не дискредитувати осіб, які 
на них зображені;

  не повторюватися;
  містити інформативні підписи

Важливим інструментом само-
презентації вчителя в соцмережах є 
розділ «Про себе». Тут необхідно роз-
містити інформацію про заклади осві-
ти, які ви закінчили, наявний досвід 
роботи, професійні здобутки і ком-
петенції. Цей розділ періодично слід 
оновлювати.

У розділ «Додати тимчасову ін-
формацію» можна скопіювати улюбле-
ну цитату або повідомити детальніше, 
які особливості саме вашої професій-
ної діяльності тощо

Фото про роботу — самопрезентація,

Хто акаунта власник:

а не діяльності імітація

неандерталець чи сучасник


