
                                                                                  «Затверджую» 

                                   Директор школи                          Олена Прийма 

План 

виховної    роботи на лютий 2022 року 

МІСЯЧНИК   ТРУДОВОГО  НАВЧАННЯ  ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 

« ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ТВОЇХ РУКАХ» 

       ( ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  ДО СЕБЕ,ДО  ПРАЦІ) 

МЕТА: формування творчої працелюбної особистості; виховання 

цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності 

людини і суспільства; готовності до життєдіяльності  і праці в умовах ринкових 

відносин. 

                                                             ( онлайн ) 

1. Провести години спілкування, виховні години:       протягом місяця 

А). «Професії наших батьків». 

      «Скільки у світі професій». 

      «Праця – найголовніше у моєму житті»   ( 1-4 класи). 

Б). «Вони – майбутнє України!». 

      « Людина – для професії чи професія – для людини». 

      « Коли робота приносить радість?».        ( 5-6 класи). 

В). « Освіта – шлях до майбутньої професії». 

      « Калейдоскоп професій». 

      «На шляху до успіху».   ( 7-8 класи). 

Г).  «На порозі дорослого життя» 

       « Професійна відповідальність». 

       «Чи готовий я до вибору професії?».  

        «Свідомий вибір професії – запорука успіху в житті»  ( 9-11 класи). 

 

2. Книжкова виставка в шкільній бібліотеці «У світі професій» 

              протягом місяця                   Савченко О.Г. 

 3. Інформаційна година « Усвідомлений вибір професії – шлях до успіху» 

                 ( презентація) 

              9 - 11 класи         21 – 25.02.2022р.         вчителі трудового навчання 

 

4. Вікторина «Назви професію»    ( класрум) 



            2 класи      14 – 15.02       соціальний  педагог 

5. Інформаційне відео «А які професії знаєте ви?»   ( класрум) 

            1 класи     08 -10.02       практичний психолог 

6. Карусель професій «Ким я мрію стати ?» 

             3-4 класи   16 – 17.02      практичний психолог, соціальний педагог. 

7 «Хочу – можу – треба» (розміщення рекомендацій щодо вибору професій на 

сторінках фейсбук, сайті школи). 

            протягом місяця                 психологічна служба 

8. «Обираєш професію – обираєш життя» ( розміщення інформаційного матеріалу 

про професії на сайті школи). 

             Протягом місяця                 психологічна служба 

9. Перегляд фільму «Ринок сучасних професій» 

               9-11 класи       14 – 17.02   вчителі трудового навчання 

              

10.  Відеопрезентація «Безпечний інтернет» 

                             10.02                   Савченко О.Г. 

11. Відео до Дня  закоханих «Кохання править світом» 

                              14.02      члени шкільного парламенту, педагог - організатор 

12. Челендж «День святого Валентина» . 

                              14.02      члени шкільного парламенту  , педагог – організатор. 

  

 13.  Уроки доброти «Поділись добром»  ( до Міжнародного дня спонтанного  

       прояву   доброти».   ( класрум) 

                            6- 8 класи        16-18.02     психологічна служба 

17. Виставка – пам'ять  «Небесна сотня: відклик новітньої історії». 

                           18.02     шкільна бібліотека        Савченко О.Г. 

      

18. Відео   «Ангели майдану»         (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

                          20.02      8 – 10 класи      педагог – організатор 

19. Відеопрезентація «Небесна сотня. Герої не вмирають» (класрум) 

                          18- 21.02   9 – 11класи      вчителі історії 

20. Міжнародний день рідної мови. 

    -  тематично – книжкова виставка «Кращої, ніж рідна, мови не буває». 

    -  презентація  «Возвеличся, моя мово, щоб звучала в серці знову»  (класрум) 

                     21.02               8-11 класи                 шкільна бібліотека  Савченко О.Г. 

21.  Флешмоб «Слово, чому ти не твердая  криця!» 



                      21.02              5-10 класи              педагог - організатор 

       

      

 

  

  

Заступник директора школи з виховної роботи :                Валентина   Борщ 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 


