Заступнику директора з виховної роботи – на допомогу в
організації виховного процесу учнів під час
карантинних заходів
Нещодавно людство зіткнулося з новим вірусом – COVID-19, який
передається повітряно-крапельним шляхом, зокрема, через кашель і чхання, а
також торкання поверхонь, забруднених вірусом. COVID-19 може жити на
поверхнях протягом декількох годин.
Вірусом можуть заразитися люди будь-якого віку, але поки що
зафіксовано небагато випадків інфікування COVID-19 серед дітей. Дорослі та
діти повинні сумлінно ставитися до свого здоров’я.
З метою формування у дітей відповідального ставлення до свого
здоров’я рекомендуємо для перегляду добірку короткометражних
мультфільмів для дітей про здоров’я:
Перелік мультфільмів
Мультфільм про здоров’я

Електронні посилання
https://www.google.com/search?q=1.+http%3A%2F%2Fyout
ube.com%2Fwatch%3Fv%3D8GjEDdYETq4&rlz=1C1GGRV_en
UA752UA752&oq=1.+http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatc
h%3Fv%3D8GjEDdYETq4&aqs=chrome..69i57.2174j0j7&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8

Найбільше багатство —
здоров’я. У гостях у
Добрячка.

https://www.youtube.com/watch?v=XLx1_61xaiw&list=PLshJ
pmmXcDiRCBf3grquj08YDV0nUt-Eq&index=10

Три цікавих мультфільми для
дітей про здоров’я із серії
«Корисні підказки»

https://mala.storinka.org/мультики-для-дітей-проздоров%27я-із-серії-корисні-підказки.html

Мультфільми українською
мовою. Пізнавальна добірка

https://www.youtube.com/watch?v=ubqxqTtwT-4

Охоронці здоров’я

https://www.youtube.com/watch?v=E-u6ext-Zog

Корисні підказки. Імунітет

https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo

Корисні підказки. Стоп,
застуда!

https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI

Смiшарики 2D. Їжачок і
здоров’я

https://www.youtube.com/watch?v=_dLZm6dbXdA

Ваше здоров’я

https://megogo.net/ua/view/23724-vashe-zdorov-ya.html
https://www.ivi.ru/watch/67574

Для організації виховного процесу учнів під час карантиних заходів
рекомендуємо опрацювати наступні електронні ресурси:
Антибулінг:
1. Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf
2. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за
принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів
мирним шляхом у закладах освіти
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf
3. Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом.
Базові навички медіації»
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf
Для роботи класного керівника:
1. Класному керівникові + Виховна робота- методичний портал.
http://metodportal.com/taxonomy/term/845%20200/all?term_node_tid_dept
h_predmet=All&term_node_tid_depth_klass=All&term_node_tid_depth_2=
All&term_node_tid_depth_3=105&tid=All
2. Повна документація класного керівника
http://metodportal.net/node/9502
3. «Учительський Журнал он-лайн» класному керівнику
http://teacherjournal.in.ua/shkola/klasnomu-keirvniku.html
4. Матеріали позакласних заходів, класних годин, батьківських зборів,
виховних заходів, методичні поради.
http://metodportal.com/taxonomy/term/845
5. Інтернет-спільнота «Pedsovet» надасть класному керівнику безліч
корисних матеріалів для підготовки виховної години, батьківських
зборів.
https://pedsovet.su/load/10
6. Сценарії позакласних заходів, шкільні свята, головоломки, дитячі
загадки, ігри, естафети та конкурси, прислів'я та приказки ...
http://school-work.net
7. Уроки для сталого розвитку: як організувати позакласну роботу учнів
основної школи.
http://moippo.mk.ua/attachments/article/592/sd_manual_9.pdf
8. 50 корисних розробок для класних керівників із Бібліотеки «На Урок»

https://naurok.com.ua/post/50-korisnih-rozrobok-dlya-klasnih-kerivnikiv-izbiblioteki-na-urok
9. Сторінка заступника директора з виховної роботи
https://sites.google.com/site/sajtvcitelaolenisokolovoie/storinka-zastupnikadirektora-z-vihovnoie-roboti
10.Документація з виховної роботи
http://chudniv.licey.org.ua/vihovna-robota-08-25-18-11-09-2019/
Презентації з виховної роботи:
1. Напрями виховання та заходи
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vihovnoi-roboti-lozuvatskoi-zos61938.html
2. Модель виховної роботи в школі
https://naurok.com.ua/prezentaciya-model-vihovno-roboti-shkoli-rozvitkugarmoniyno-osobistosti-8473.html
3. Презентація виховної роботи
https://ru.calameo.com/books/002963719e4ee527f7b00
4. Виховна робота
https://gist.github.com/anonymous/6468bdfe3ced53d136ab2aaed72bfbc7
5. Напрямки виховної роботи
https://www.youtube.com/watch?v=WcYzsNdp3kQ
6. Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи
https://www.slideshare.net/natasha-luke4a/ss-36259194
7. З досвіду роботи
https://sites.google.com/site/kolomiychenkooksana/a---ucitel/prezentaciadosvidu-roboti
Вебінари з питань дистанційного навчання:
1. «Як запобігти булінгу в школі: формуємо системний підхід».
https://naseminar.com.ua/seminar/511-yak-zapobgti-bulngu-v-shkolformumo-sistemniy-pdhd
2. «Вплив вейпів на здоров’я підлітків».
http://knowledge.org.ua/uk/marafon-zdorovih-praktik-2020/
3. «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний і різний» .
https://naurok.com.ua/webinar/storiteling-dlya-navchannya-komfortniykorisniy-i-rizniy
4. «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні
орієнтири».
https://naseminar.com.ua/seminar/646-organzatsya-roboti-shkoli-v-umovahkarantinu-normativn-orntiri
5. «Всесвітній день здоров’я. Здорове харчування в умовах карантину».
http://knowledge.org.ua/uk/marafon-zdorovih-praktik-2020/

