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 Додати розробку

Конкурс розробок «Вчительська десятка»

До розіграшу
залишилось:

12 днів

Розробки додавай
додавай –– подарунки
подарунки вигравай!
вигравай!
Розробки

Я учень Вхід Реєстрація

УМОВИ КОНКУРСУ

Тренінг для батьків «На шляху до взаємодії»
Бібліотека  Класному керівникові  Виховна робота
DOCX

Про матеріал
Зареєструватись
Вже зареєстровані?
Увійти

 ЗАВАНТАЖИТИ

Мета та завдання тренінгу : поглибити знання батьків з питань виховання дітей, дати батькам
можливість поділитися своїм досвідом сімейного виховання і підвести їх до аналізу особистого
педагогічного досвіду; підвищувати психолого–педагогічну компетентність батьків у питаннях
дитячо–батьківських стосунків, залучати батьків до організації навчально–виховного процесу,
зацікавлюючи їх шкільним життям дітей.

Зберегти на потім 
Додав(-ла)
Задорожня Оксана
Станіславівна
Пов’язані теми
Класному керівникові, Виховна
робота

Вебінар: Психологічне підґрунтя розвитку
підприємницької компетентності в учнів старших
класів: міфи та стереотипи

Додано
 24 березня
Переглядів
 1690

Трансляція відбудеться

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Оцінка розробки
Відгуки відсутні

 19 листопада о 18:00

Перегляд файлу

ВЧИТЕЛЬ. Учитися бути добрими батьками власним дітям ніколи не пізно і не соромно.
Для того, щоб наші діти виростали у здоровому і безпечному середовищі у власній
домівці та суспільстві, нам, дорослим, треба весь час розширювати свої знання і навички
спілкування з дітьми.
Виховання дітей – важлива справа. Це складний процес, який час від часу підлягає ризику.
Батьки повинні завжди пам’ятати про свою відповідальність за дитину.
Хід проведення
Організаційний етап
ВЧИТЕЛЬ. Всі батьки хочуть, щоб їхні діти жили в сім'ї щасливо і мирно, були
слухняними, відповідальними, розумними. «Щастя дається тільки обізнаним». Ці слова
І.Буніна можна застосувати і до батьків. Любити дітей мало, потрібно знати їх, а цьому
необхідно вчитися. Сьогодні ми спробуємо хоча б трішки більше дізнатися про своїх
дітей, навчитися розуміти їх.

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської
розробки

Вправа «Сімейне коло»
Мета: познайомити учасників та з’ясувати їхні очікування, сприяти згуртованості
групи та створення комфортної атмосфери для успішної роботи.
Ресурси: вирізані з паперу фігурки квадратиків та кружечків (за кількістю учасників
тренінгу), 2 аркуші паперу формату А-1, скріплені скотчем.
Хід проведення
Вчитель роздає вирізані з паперу фігурки. На фігурці протягом 5 хв. учасник пише
своє ім’я, сімейну роль (тато, мама, тьотя, дядя, брат ін.) та очікування від тренінгу. Під
час само презентацій учасників вчитель прикріплює фігурки на великий аркуш паперу
таким чином, щоб утворилось символічне «сімейне коло» учасників тренінгу.
Погляньте, ми з вами самостійно створили сімейне коло, коло дружби, довіри.
Вправа на знайомство «Це моя дитина»
ВЧИТЕЛЬ прикріплює до дошки ватман з намальованим сонцем та роздає батькам
підготовлені заздалегідь долоньки. Кожному учаснику на долонць потрібно записати 5
П і
і
ї

Щоб отримати, додайте розробку

 ДОДАТИ РОЗРОБКУ

Рекомендовані
матеріали
DOC

 178

0

Виховна година: «Уколі
дружньої родини»
PPTX

 212

0

Презентація "Наша мова
солов'їна"

Станьте першим, хто оцінить розробку
DOCX

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

 138

0

Виховний захід "Наша мова
солов'їна"
DOC

Підпишіться на розсилку
Ми надсилатимемо наші цікаві та дуже корисні статті щоп’ятниці
Ваш e-mail

 149

0

Виховна година :" У колі
дружньої родини"
ПІДПИСАТИСЬ

Схожі матеріали
Читайте в журналі

DOC

PPTX

Добірка сценаріїв та розробок уроків
до Дня святого Валентина з
бібліотеки сайту «На Урок»

DOCX

 10231

PPTX

 9212

5

5

Сценарій випускного свята
для 9 класу "Школа
залишається в серці
назавжди"

День Гідності та Свободи: як не
перетворити на формальність
підготовку до уроку на цю тему
0

 8088

Презентація "Безпека дитини
в інтернеті"

ШКОЛА

 6346

 4.7

Розробка першого уроку
"Україна наш спільний дім"


ВИХОВНА ГОДИНА

 6412

0

 5516

 4.9

Презентація День вшанування
ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС



DOC

 3444

 4.7

Позакласний захід"Чарівна
краса вишиванки"

ШКОЛА

На Урок. Для в…

Матеріали для проведення шкільних
заходів до визначних дат лютого

Вподобати сторінку

Станьте першим із друзів, кому це
сподобалося

 23503

0

На Урок
google.com/+НаУрок

Подписаться

Поділитись матеріалом



FACEBOOK
VIBER

Про проект

Конкурс розробок

Звортний зв'язок
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