Анкетування на батьківських зборах.
Процес виховання дітей неймовірно складний, вимагає зусиль і витримки від
батьків.
Як правильно батькам реагувати на успіхи і невдалі спроби їх дітей у школі і
повсякденному житті.
Саме тому, 28 листопада на батьківських зборах в початковій школі, на
паралелі 3 класів соціальний педагог школи Спільна Ю.Ю. провела анкетування
батьків з метою визначення відношення їх до застосування методів заохочення і
покарання своїх дітей.
Опрацювавши анкети соціальний педагог надасть батькам рекомендації, щодо
дієвих способів заохочення дітей .
Бесіда "Обираю професію"
З 16 по 23 січня 2019 року з метою сприяння професійного самовизначення
серед учнів випускних клаciв практичним психологом було проведено групові
консультації за результатами діагностики та бесіді "Обираю професію"

Семінар «Медіа-освіта. Збереження психологічного здоров’я педагогів та
учнів».
27 листопада 2018 р. для вчителів закладу практичним психологом Овчаренко І.В.
проведено семінар «Медіа-освіта. Збереження психологічного здоров’я педагогів та
учнів». На семінарі було розглянуто ряд питань стосовно формування особистості
школяра в умовах зростання інформаційних технологій та методів гармонізації
психофізичного стану педагогів й учнів; а також надано соціальним педагогом
Спільною Ю.Ю. пам’ятки-рекомендації для батьків.

"Свої та чужі люди. Безпечна поведінка",
"Увага! Сторонні люди". В рамках безпеки та розвитку
усвідомленої поведінки дітей
у жовтні 2018 року практичним психологом школи Овчаренко І.В. серед учнів 4-х
класів було проведено бесіди на тему:"Свої та чужі люди. Безпечна поведінка" та
"Увага! Сторонні люди".

АДАПТАЦІЯ 5-Х класів
27.09.2018 практичним психологом Овчаренко І.В. з метою розвитку
комунікативних навичок та адаптації до старшої школи серед учнів 5-х класів було
проведено ділову гру "Хто?Де?Що?", в який п’ятикласники продемонстрували
навички спілкування з учителями.

Батьківські збори
У вересні 2018 року у школі проводились батьківські збори. З метою психологічної
просвіти батьків практичним психологом Овчаренко І. В. та соціальним педагогом
Спільною Ю.Ю. були відвідані 2-Г, 3-Г, 10 класи, на яких висвітлювались питання
щодо супроводу інклюзивної освіти, впровадження Нової Української Школи в
освітній простір, ролі батьків у вихованні дитини та профілактики булінгу.

