СИСТЕМА ВИХОВНОЇ
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ЛАВРЕНТІЇВНИ

"Навчання - це лише
одна з пелюсток
тієї квітки, що
зветься
вихованням“
Сухомлинський Василь
Олександрович

Творче кредо класного
керівника :
«Нехай учитель поспішає до
дітей, радіє кожній зустрічі
з ними, тоді й діти
поспішатимуть у школу і
щиро радітимуть кожній
зустрічі зі своїм учителем»

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОЛЕКТИВ ШКОЛИ :
“Створення психолого-педагогічних умов
для підвищення рівня навчальних досягнень і
формування активності та загальної культури учнів”

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ
КЕРІВНИКІВ :
“Інноваційні технології в роботі класного
керівника щодо всебічного гармонійного розвитку
особистості”

ПРОБЛЕМА , НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КЛАСНИЙ
КЕРІВНИК :
“Всебічний і гармонійний розвиток дітей.
Формування в учнів загальнолюдських
цінностей (Людина, Родина, Батьківщина)”

Провідна ідея виховної системи : формування креативної особистості,
справжнього громадянина України, патріота, який володіє глибоким
розумінням громадянського обов’язку, з гуманістичними та
демократичними поглядами, моральними цінностями та ідеалами,
етичними нормами взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні.

Мета виховної системи : формування у молодого
покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до України,
готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків,
підготовка дитини до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її
творчого потенціалу, розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства,
формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості,
правди, людяності.

Цілі виховної діяльності:
Допомогти учням адаптуватися до нових умов навчання.
Розкрити перед кожним учнем можливості для його особистої чи колективної участі в суспільнокорисній справі.
Бути спрямованими на розвиток особистості дитини, формування її інтелектуального, морального
потенціалів,
оволодіння учнями цілісною системою знань про оточуюче середовище, практичними уміннями і
навичками, способами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку,
ціннісним ставленням до себе і навколишньої соціальної та природної дійсності.
Узгоджуватися із інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти, відповідати
особливостям колективу
класу і умовам його життєдіяльності.
Розширити і поглибити знання учнів за темою співпраці.
Розвивати конкретні інтелектуальні, вольові, емоційні, фізичні здібності та якості учнів.
Формувати сприятливі для розвитку вихованців взаємовідносини в учнівському колективі.
Навчання методів підтримки здорового способу життя.
Формування успішної особистості школяра через залучення до активної діяльності.
Виховання ціннісного ставлення до себе, сім’ї, родини, людей.
Виховання ціннісного ставлення до праці, природи.
Залучення до духовної культури, скарбів української та світової культури.
Співдружність батьків, дітей і вчителів в організації вільного часу.
Підвищення якості підготовки учнів до роботи, покращення їхньої діяльності в навчально-виховній
роботі.
Виховання в школярів почуття доброти, милосердя, любові до батьків, культури поведінки і спілкування,
що є важливими завданнями у вихованні.

Головні завдання виховної системи класу :
















формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати
задля держави, готовність її захищати;
забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки
матері, культури та історії свого народу;
формування високої мовної культури;
прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників
інших націй, які живуть в Україні;
виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької
позиції;
утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти,
працелюбності;
творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;
забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я
виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її
громадянською відповідальністю;
формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;
розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в
умовах ринкових відносин.

Пріоритетні напрямки виховної системи класу:
 Створення сприятливих умов для особистісної зрілості та духовного зростання
учнів.
 Творче поєднання різновидів діяльності та принципів (ділового, педагогічнопсихологічного) партнерства з метою створення атмосфери сприятливого
 спілкування на теренах творчості, спільної праці та взаємодопомоги для
досягнення поставленої мети.
 Формування здорової життєвої компетентності, виховання потреби в
самовдосконаленні.
 Сприяння розвитку громадянської позиції, почуття власної значущості в
спільній справі на засадах учнівського самоврядування, що має на меті
формування вміння в дітях співпрацювати на принципах партнерства,
гласності, демократизму.
 Забезпечення комплексного виховного впливу, що формує ініціативну, здатну
приймати нестандартні рішення, цілісну особистість, якій притаманні
толерантність, благодійність у режимі реального часу.
 Конкретизація колективних творчих справ та створення поля можливостей
для самореалізації школярів у конкретних справах.
 Забезпечення прав і інтересів учнів.

Використовую форми виховної роботи:
 Учнівські проекти, що ефективно сприяють засвоєнню демократичних
цінностей та вчать вихованців визначати проблеми та знаходити шляхи їх
вирішення.
 Створення й робота дружніх об’єднань, що працюють у спільному руслі: батьки
і діти.
 Скарбничка ідей, банк добрих справ живильне джерело в становленні особистісної зрілості й життєвої компетенції
 Тренінги, інформаційні години, інсценізація здоров’язберігаючої орієнтації.
 Акції милосердя в рамках класного, шкільного, позашкільного простору.
 Усвідомлена участь учнівського самоврядування у вирішенні важливих питань
життя класу, школи.
 Години спілкування, тематичні вечори, спільна підготовка та проведення заході
в, клуби, колективні творчі справи, родинні свята, родинні вітальні, акції,
операції, інтелектуальні ігри, ярмарки солідарності, просвітницькі тренінги
тощо.
 Використання всіх видів творчої діяльності – науковонавчальних, технічних, ігрових, управлінських.

Застосовую принципи виховання:
Принцип народності, що передбачає єдність загальнолюдських і національних цінностей;
забезпечення національної спрямованості виховання; оволодіння духовними багатствами свого народу:
мовою, традиціями, звичаями, національно-етнічною культурою;
шанобливе ставлення до національних надбань тих народів, які мешкають в Україні.
Принцип демократичності потребує подолання авторитарного стилю виховання; врахування думки
колективу й кожної особистості; виховання особистості як вищої природної і соціальної цінності;
формування колективу на засадах волі і прагнень його членів; в цілому формування вільної особистості.
Принцип природовідповідності спрямований на врахування багатогранної природи людини, особливостей
її анатомо-фізіологічного і психічного розвитку.
Принцип гуманізації передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального
розвитку кожного вихованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання природного права кожної
особистості на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на
самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створення соціальнопсихічного фільтра проти руйнівних впливів негативних чинників навколишнього природного і
соціального середовища; виховання у дітей почуттів гуманізму, милосердя, доброчинності.
Принцип неперервності випливає з того, що виховання є багатогранним і багатофакторним процесом,
який не обмежується ні часовими, ні віковими рамками;процес навчання —
важливий чинник виховання як через зміст навчального матеріалу, так і через організацію діяльності.
Принцип індивідуалізації та диференціації: врахування у навчальновиховному процесі індивідуальних особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку особистості
; застосування засобів впливу на особистість з урахуванням її індивідуальних фізичних і соціальнопсихічних властивостей.

Застосовую методи виховання:
Методи формування свідомості особистості:
розповіді на етичні теми, пояснення, роз'яснення, етичні бесіди,
умовляння, навіювання, інструктажі, диспути, доповіді.
Ефективним методом переконання є приклад.
Методи організації
діяльності: методи тренування, привчання, педагогічної вимоги, громадської
думки, доручення, виховуючих ситуацій. Усі вони базуються на практичній
діяльності вихованців.
Методи стимулювання:
схвалення, похвала, подяка, нагорода, важливе доручення.

Об’єкт діяльності – організаційно-масова,
культурно-просвітницька та дозвіллєва діяльність учнів
класу, спрямована на їх розвиток.

Суб’єкти діяльності − класний керівник, учителі,
які працюють з класом, батьки, керівники гуртків,
спортивних секцій, учні класу.

Твердо дотримуюся заповідей учителя:
- не виховувати в поганому настрої;
- визначити, чого хочеш для дитини, дізнатися, що вона
думає з цього приводу;
- надати можливу самостійність;
- не підказувати готового рішення, а показувати можливі
шляхи до нього;
- не пропустити перший успіх дитини;
- робити своєчасні зауваження;
- оцінювати вчинок, а не особу.

Мета і завдання класного учнівського
самоврядування:
 Створення умов для самовираження й розвитку творчого
потенціалу кожного учня;
 Формування культури міжособистісних відносин і спільної
діяльності;
 Виховання почуття чесного партнерства;
 Формування вміння вести здоровий спосіб життя;
 Здійснення взаємодії з адміністрацією ліцею, педагогічними
працівниками при виробленні рішень в інтересах членів
самоврядування;
 Стимулювання й підтримка суспільно-ціннісних ініціатив учнів;
 Звернення уваги учнівської громадськості на проблеми підлітків;
 Залучання до основних духовних цінностей своєї Батьківщини.

Функції виховної системи:
Розвивальна - спрямована на стимулювання позитивних змін в особистості
дитини й педагога, підтримання самовираження здібностей дітей і
дорослих, забезпечення розвитку педагогічного й учнівського колективів;

інтегрувальна

- сприяє поєднанню в одне ціле раніше розрізнених і не
узгоджених виховних впливів;

регулювальна - пов’язана з упорядкуванням педагогічних процесів і їхнім
впливом на формування особистості дитини, учнівського й педагогічного
колективів;

захисна - спрямована на підвищення рівня соціальної захищеності учнів і
педагогів, нейтралізацію впливу
середовища на особистість дитини;

негативних

факторів

оточуючого

компенсувальна

- передбачає створення умов для компенсації
недостатньої участі сім’ї та соціуму в забезпеченні життєдіяльності
дитини, розкритті й розвитку її нахилів і здібностей;

корекційна -

полягає в педагогічно доцільній корекції поведінки та
спілкування школяра для зменшення негативного впливу на формування
його особистості.

Напрямки виховної діяльності
 Національно-патріотичне виховання, громадськопатріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне.
 Превентивне виховання.
 Фізичне виховання.
 Формування здорового способу життя.
 Художньо-естетичне виховання.
 Екологічне виховання.
 Трудове виховання, профорієнтація.
 Підготовка до сімейного життя.

Виховні завдання :
Формувати в дітей кращі людські якості, риси товариськості, взаємодопомоги, порядності і доброти.
Виховувати любов до рідної землі, традицій, звичаїв.

Прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i
розвитку творчих здiбностей.
Пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на уроках i в позаурочному
спiлкуваннi.
Виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей
похилого вiку; формувати найкращ iморальнi якостi.
 Постійно підтримувати зв’язок з батьками для координації дій виховного процессу,надавати
квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання

негативних звичок i рис характеру.
Прищеплювати учням загально прийнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi.
 Виховувати творчi здiбностi, пiдтримувати iнiцiативнi, органiзаторськi здiбностi та естетичнi
нахили в дiтей.
Проводити роботу по попередженні негативних проявів поведінки та шкідливих звичок.

Принципи виховання:











Принцип культуровідповідності.
Принцип національної спрямованості.
Принцип цілісності.
Принцип суб’єкт-суб'єктної взаємодії.
Принцип адекватності виховання до психологічних умов
розвитку особистості.
Принцип особистісної орієнтації.
Принцип превентивності.
Принцип технологізації.
Принцип гуманізму.
Принцип урахування вікових та індивідуальних
особливостей.

Методи виховання

Методи формуваннясвідомості:
розповідь; лекція; бесіда;
пояснення; диспут; інструктаж;
навіювання; дискусія;
приклад вихователя

Методи стимулювання
й корекції поведінки:
змагання;
заохочення;
покарання;
створення ситуацій
успіху
Методи контролю й
аналізу рівня вихованості:
спостереження;
анкетування;
опитування;
бесіда;
інтерв’ю

Прогнозовані результати виховної
діяльності класу:

самодостатня особистість;
високоосвічена, інтелектуальна особистість;
активний творець власної долі та суспільного життя;
фізично здорова особистість, яка пропагує здоровий спосіб
життя;
людина адекватної, виваженої поведінки за будь-яких умов;
особистість, наділена усіма чеснотами, високою моральністю, л
юдина – гуманіст, толерантна, чуйна, співчутлива;
ініціативна, законослухняна особистість, патріотична й
сповнена національної гідності;
креативна, творча, висококультурна, якій притаманні
естетичний смак і почуття любові до життя.


Я вважаю, що класний керівник має бути професіоналом. Він повинен уміти
ставити себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти неї. Саме він
повинен допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, створювати
ситуації успіху. Я не можу бути байдужою людиною, оскільки спілкуюся із
справжнім дивом природи - дітьми. І це диво потрібно наповнювати
теплотою свого серця, багатством душі. Серце дитини не прийме брехні,
будь-яка нещирість буде виявлена, і внутрішній світ дитини закриється від
вчителя, що допустив помилку. Головне завдання бачу в тому, щоб
достукатися до найпотаємніших куточків дитячої душі, допомогти кожній
дитині повірити в себе.
Основним напрямом своєї роботи вважаю національно- патріотичне
виховання.
Мета національно-патріотичного виховання - виховання молодої людини патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну,
демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність,
знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати
обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути
конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин,
сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

У процесі реалізації напрямів національного виховання враховую таку систему
компонентів духовного світу особистості українця:
національну психологію :психологію працьовитого господаря, вмілого хлібороба, захисника прав
особистості і державної незалежності, духовної спадщини народу;
національний характер і темперамент: вічне правдошукання, гостинність і щедрість, ласкавість і
талановитість, ніжність і глибокий ліризм, свободолюбивість і душевне багатство;
національний спосіб мислення : своєрідна істотність, завдяки чому зі століття в століття
відтворюються і розвиваються самобутня українська культура і духовність;
народна мораль, етика : людяність, доброта, милосердя, співпереживання як найбільші духовні
надбання;
народна естетика :краса поведінки, привабливий стиль життя, доброзичливе ставлення до людей,
уміння вживати, готувати смачну їжу;
народна правосвідомість: життя за законами добра і краси, правди і справедливості, гідності і
милосердя;
національна філософія : самобутня система ідей, поглядів народу на суспільство, всесвіт, на духовний
світ людини, проблему її долі;
національний світогляд: система поглядів, переконань, ідеалів, які складають основу національної
духовності;
національна ідеологія : ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових,
економічних, моральних, естетичних та релігійних поглядів, ідей, переконань;
національна свідомість та самосвідомість :відчуття усвідомлення гордості за приналежність до
української нації.

На першому етапі створення та впровадження виховної системи класу мною була проведена робота
щодо вивчення стану виховної роботи у школі, зроблено аналіз досягнень та недоліків, опрацьовано
літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу, на педрадах та засіданнях
методичних об’єднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного
підходу до питань виховання та навчання учнів.
Я розумію, що класний колектив — це складна соціально-педагогічна система, що виконує
замовлення суспільства — формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і творити в
умовах, що постійно видозмінюються й розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку
країни.
Тому першим моїм кроком було вивчення питання соціального складу сімей класу. Створено
соціальний паспорт класу. Створюючи виховну систему в класі, я врахувала інтереси учнів та їх
батьків, місцевих органів самоврядування, можливості, традиції школи, селища, соціальне оточення.
З метою формування особистості, яка вирізняється усвідомленням своїх здібностей та потреб,
послідовно використовую ці знання для вибору альтернатив, що дають можливість вести дітям
здорове, продуктивне і наповнене самореалізацією життя; була розроблена комплексна програма
виховної роботи.
Свою роботу з колективом я розпочала з вирішення таких задач:
-Здійснювати особистісно-зорієнтований підхід до виховання та навчання учнів, розвивати потребу в
самовихованні.
-Розвивати інформаційну компетентність учнів, всі складові життєвої компетентності,
прищеплювати любов та повагу до своєї Батьківщини.
-Розвивати творчі здібності учнів, їх пізнавальну активність.
-Корегувати роботу колективу 5-Б, продовжувати роботу з виховання ввічливості, дружелюбності,
навичок культури поведінки, толерантності.
-Формувати свідоме ставлення до охорони свого здоров’я та здоров’я оточуючих, попереджати
шкідливі звички.
-Створювати умови для подальшого розвитку організаційних навичок, самостійності,
відповідальності, об’єктивної самооцінки.
-Закріплювати ланку «Сім’я – школа», залучати батьків до створення умов для розвитку творчих
здібностей учнів.

Як класний керівник я досягаю поставленої мети через заохочування учнів до процесу
самовиховання, навчаючи їх підготовці та організації колективних творчих справ класу, багато часу
приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку,
відповідальності, культури поведінки, тому загальний рівень вихованості та культури класного
колективу —достатній.
Становлення людини – моя ціль педагогічної та виховної роботи в школі.
У своїй роботі керуюсь основними принципами виховання:
Превентивності.
Технологізації.
Особистісної орієнтації.
Адекватності виховання.
Взаємодії.
Національної спрямованості.
Цілісності виховання.
Культуровідповідності.
Виходячи з мети і завдань, у класі організоване таке виховне середовище, яке надає кожному
учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим
потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для
розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.
Виховна система класу передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного,
естетичного і фізичного потенціалів учнів, який володіє цілісною системою знань про навколишній
світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами
самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе, до соціуму, навколишньої дійсності.
Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками: Я, Родина, Батьківщина

Складний процес виховання здійснюю за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від
змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей з урахуванням основних напрямків діяльності
школярів.
Виховна робота у нашому класі – цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми роботи класного
керівника (години спілкування, класні збори, свята, операції, виставки-конкурси, виставки творчих робіт, відверті
розмови, інтелектуальні ігри, турніри та ін., застосування яких вимагає організації міжособистісного
інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи педагогічного впливу, методи
соціальної взаємодії, методи самоорганізації життєдіяльності школярів.

В своїй виховній роботі використовую сучасну технологію підготовки й проведення колективних творчих
справ (методика І. П. Іванова). Колективна творча справа (КТС) – суспільний пошук кращих рішень
життєво-важливих завдань, тому що робиться спільно з дітьми і дорослими – виконується,
організовується, задумується, вирішується, оцінюється. У кожній КТС вирішується цілий ряд педагогічних
завдань, відбувається розвиток колективістських, демократичних основ життя, самостійності та
ініціативи дітей, самоуправління, активного становлення до оточуючого середовища.
Моє завдання полягає в тому, щоб спрямувати КТС на збагачення колективу й особистості соціальним
цінним досвідом, на удосконалення кращих людських здібностей, потреб і відносин. Ми стали
організаторами багатьох колективних справ. Ось деякі з них:
- «Лист воїну АТО» — написали лист ,
– «Ми і спорт» — спортивні змагання між 5-ми класами;
- «День Захисника України» — підготовка номерів, костюмів, запрошення вболівальників;

- « Свято осені»
- «Привітай людину похилого віку» — привітали своїх дідусів та бабусь та подарували листівки, зроблені своїми
руками;
- «Наші іменинники» — святкування в класному колективі днів народження учнів та ін.

Розвиток дитини, її творчого потенціалу забезпечується через активну діяльність.
Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я
намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до
дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку
вчителів та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству
справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її
багатства, турбуватися про збереження історичних пам’яток та інших культурних
цінностей, зразково поводитися, допомагати людям. Цьому сприяє активна участь
класу в таких загальношкільних заходах:
Акції:
Діти, допоможіть дітям!
Зовнішній вигляд учнів.
Зелений паросток майбутнього.
Земля.
Почуйте всі.
Від серця до серця, та ін.
Конкурси, виставки:
Ерудит
Конкурс виробів з природного матеріалу
Стендгазет
Таланти твої, Україно! Та ін.

Учні із задоволенням беруть участь у конкурсах, вікторинах, у багатоплановій
природоохоронній діяльності, що сприяє формуванню екологічної культури, вихованню таких
загальнолюдських цінностей як справедливість, чуйність, чесність, гідність, толерантність,
добросовісність, ввічливість, обов’язковість, працелюбність, готовність допомогти іншим, розвиває
моральну активність особистості. Діти з задоволенням беруть участь у розробці сценаріїв до свят. Мої
діти – сучасні діти. Кожен із них людина майбутнього.
Я тісно співпрацюю з соціальним педагогом та психологом школи. Разом
ми виявили рівень розвитку психічних процесів учнів. Шляхом спостереження
визначили тип темпераменту дітей. За допомогою анкетування, індивідуальних бесід з учнями,
визначили їхні психофізіологічні показники, вивчили особливості характеру і поведінки,
дослідили інтереси школярів, їхні нахили до певного виду діяльності,
склали карту спрямованості інтересів учнів,
визначили соціометрію кожного учня в дитячому колективі («зірки», «переважаючі», «зневажені»,
«ізольовані», визначили роль дитини в суспільному житті класу (ініціатор, виконавець, організатор),
виявили у дітей позитивні якості, які слід розвивати, і негативні якості, від яких, по можливості,
слід позбавитися.
Звичайно, я вважаю, що важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи в школі
є організація сімейного виховання, співпраця з батьками. Зробити батьків активними учасниками
педагогічного процесу — це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі є можливим,
якщо у плані роботи знайшли відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:
вивчення родин учнів;
педагогічна освіта батьків;
забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;
педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;
індивідуальна робота з батьками;
інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів. Свою співпрацю з
батьками я розпочала у п’ятому класі з вивчення родин учнів, що дозволило мені краще довідатись про
дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку
особистості дитини.

Ми провели організаційні батьківські збори «П’ятий клас – 1 ступінь середньої шкільної ланки». Було
анкетування батьків, уточнення анкетних даних дітей та батьків. Пройшли перевибори батьківського
комітету. В результаті сформовано банк даних про родину та сімейне виховання. Ми провели
тематичні консультації з батьками дітей, що потребують особливої уваги. Індивідуальна робота з
батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись
більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Практикую у
своїй діяльності спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації,
індивідуальні доручення. Головне правило співпраці – « Ви зможете!»
Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється
мною за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, перевірки щоденників учнів і
вклеювання в них подяк, привітань, інструктажів, записок-повідомлень.
В перспективі, в результаті співпраці всіх учасників виховного процесу ми хочемо бачити випускника, в
якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у
різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психологічно, духовно) людина, творча
особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним
світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.
Я переконана, від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння
згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ
— неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми
того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника
переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує
вогонь!
Як і кожен класний керівник, я знаходжуся у постійному пошуку інноваційних концептуальних
підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.
Класний керівник – це організатор і керівник цілісного педагогічного процесу. Це педагог, який є
«центром» організації, координації всіх впливів, спрямованих як на одну особистість, так і
на колектив учнів.

Отже, всю свою роботу спрямовую на те, щоб навчити молоде покоління повноцінно жити й
активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни,
особливо у періоди технологічних і цивілізаційних проривів. Намагаюся виховати в учнів

спрямованість на вдосконалення їхньої компетенції, тому що саме вона сприяє інтелектуальному, куль
турному й соціальному розвиткові особистості, формуванні здатності швидко реагувати на
запити часу.
"Моральною серцевиною" назвав В.Сухомлинський любов до дітей. Сподіваюся, що дороговказом
моїм учням на життєвому шляху будуть слова великого учителя:

«Живи так, що щоб твоя серцевина була здоровою, чистою і сильною. Бути справжньою людиною це
значить віддавати сили своєї душі в ім’я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, духовно бага
тшими, щоб у кожній людині, з якою ти зустрічаєшся в житті, залишалося щось хороше від тебе, від тво
єї душі».
Сьогодні, як ніколи стають актуальними фундаментальні педагогічні знахідки вітчизняних і
зарубіжних педагогів А. Макаренка, Я. Коменського, К. Ушинського. Тому кожного дня я слідую
словам «Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у
школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем.» Адже мені так хочеться, щоб всі учні

мого класу стали людьми з Великої літери…

БУЛІНГ

.

НАШІ ЖИТТЄВІ

П Р І О РИ Т Е Т И

Ми – молоді, завзяті і кмітливі.
Ми сповнені сил та енергії.
Ми маємо багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє.
Щодня ми пізнаємо життя, відкриваємо для себе світ
і розкриваєм світу себе.
Ми хочемо усе осягнути, все зрозуміти і щоб розуміли нас.

Ми прагнемо усе спробувати і випробувати себе і свої сили,
ствердитись, як людина й особистість, усього досягти.
Ми рухаємось вперед, наближаючи власне майбутнє.
Ми мріємо про успіх, кохання і щастя, бо ми молоді.
Усе життя для нас - попереду.
Уже сьогодні ми тримаємо у власних руках своє майбутнє.
І лише ми самі відповідальні за нього.
Вже від нас сьогоднішніх і від наших сьогоднішніх рішень
Залежить, яким буде завтрашній день і наше майбутнє.

