
ПРОЕКТ СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ НВК 

"Партнерство заради майбутнього" 

 Мета проекту: 

 - активізація взаємодії батьків з класними керівниками, учителями, 
інтеграція засобів громадського та сімейного виховання школярів, задля 
покращення становища дітей, сімей та молоді шляхом підвищення рівня 
поінформованості її членів щодо інновацій у соціально-педагогічній 
діяльності; 

- створення належних умов  навчання та виховання для кожного учня 
школи через тісний зв'язок з родиною; 

- підтримання тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора 
успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури 
батьків, здійснення соціального нагляду; 

-  педагогічна допомога батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей; 

- формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини; 

- культивування тактики співробітництва при взаємодії „дорослий – дитина”; 

 - організація вчителями школи групових форм обміну досвідом між 
батьками щодо їх взаємодії з дітьми; 

 - організація психолого-педагогічної освіти батьків. 
  

Завдання проекту: 

  створити сприятливі умови для взаємодії батьків, учителів та школярів 
з метою подальшого співробітництва; 

 поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків; 

 включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів; 

 створити комплекс творчих методичних робіт - відеофільми, бібліотеку 
творів дітей, набір пам'яток і рекомендацій для батьків тощо. 

 створити загальношкільний родовід сімей учнів за видами діяльності 
членів родин (політичні діячі, спортсмени, письменники, митці тощо); 

 розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні 
заходи, акції, свята тощо). 

  

Актуальність проекту: 

Розробка проекту «Партнерство заради майбутнього» обумовлена 
потребами батьків учнів. Протиріччя, які можна вирішити, пов'язані з 

такими факторами: 

 накопиченням знань у сфері психології, педагогіки та методики 
сімейного виховання; 

 систематизацією інформаційного методичного банку даних у 
відповідності із задачами комплектування «Бібліотечки для батьків» 
під умовною назвою «Як допомогти дитині стати щасливою й 
успішною?»; 



 розумінням проблем і перспектив особистісно-пізнавального росту 
дитини; 

 своєчасним наданням дитині щоденної допомоги, її різнобічної 
підтримки.  

Умови реалізації проекту: 

До психолого-педагогічних умов належать: 

 довірливі стосунки між учасниками спілкування; 

 урахування особливостей взаємовідносин батьків і дітей; 

 системність і періодичність проведення спілкування. 

Рівень проекту: 

 творчо-інформаційний, 
 практично-зорієнтований. 

Термін проекту: 

 довгостроковий (2018-2021 навчальний рік). 

Очікувані результати: 

 виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з 
батьками; 

 володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, 
толерантної поведінки, інформаційного обміну; 

 володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до 
самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності 
(вихованість); 

 розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та 
виховної компетенції батьків; 

 створення комплекту методичних робіт. 

Принципи реалізації проекту: 

        диференціація; 

        співробітництво та педагогічна корекція; 

        гуманізація навчання; 

        єдність родини і школи. 

Учасники та виконавці проекту: 

 вчителі  школи; 

 учні; 

 батьки; 

 практичний психолог; 

 соціальний педагог; 

 бібліотекар школи; 

 педагоги закладів додаткової освіти. 

Функції вчителів під час роботи над проектом 

 планування дій, добір відповідних форм і методів роботи; 

 створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі; 

 здійснення психолого-педагогічного впливу за допомогою елементів 
педагогічної техніки; 



 надання практично-методичної допомоги батькам. 

Методи реалізації проекту: 

 пошукова робота; 

 групова співпраця; 

 спостереження; 

 практична робота;  
 соціологічні   дослідження. 

Характеристика проекту: 

 За кінцевим результатом: теоретико-практичний. 
 За змістом: надпредметний. 
 За кількістю учасників: колективний. 
 За тривалістю: довготривалий. 
 За ступенем самостійності: експериментально-дослідницький. 
 За характером контактів: зовнішній. 

Зміст проекту 

 У даному проекті передбачаються шість блоків взаємодії: 

 1. Психолого-педагогічний блок 

         Цей блок включає в себе цикл різноманітних форм і прийомів роботи з 
проблем виховання, освіти та розвитку дітей, їх взаємовідносин з 
дорослими та однолітками, ставлення до книжки, читання, словотворчості 
тощо. Батьки не тільки здобувають необхідні теоретичні знання, а й 
обмінюються накопиченим досвідом, обговорюють нестандартні ситуації, 
шукають розв'язання поставлених задач і проблем, набувають навичок 
усебічного аналізу фактів, ведення дискусій та спілкування. Ось деякі з 
форм і прийомів роботи: 

  бесіди «Роль книжки в розвитку інтелектуальних та особистісних 
якостей людини», «Традиції виховання», «Моральне виховання 
підлітків у сім'ї», «Як досягти того, щоб знання стали потребою 
підлітків?»; 

 лекції «Результативність у навчанні. Від чого вона залежить?», «Роль 
спілкування в житті школяра», «Формування здорового способу 
життя», «Педагогічна тактовність батьків у вихованні, повага до 
самостійності дітей»; 

 семінари «Ми і наші діти», «Про значення похвали й покарання в 
родині», «Педагогічні вимоги до трудової діяльності підлітка в родині»; 

 практикуми «Психологія спілкування з дітьми», «Розумні матеріальні й 
духовні потреби дітей. Як їх сформувати?»; 

 індивідуальні консультації; 

 «десанти» (відвідування батьків удома з метою дачі конкретних 
відповідей на їхні запитання); 

 родинний вогник «Помилки родинного виховання. У чому вони 
полягають?». 

 

 



2. Відеоблок 

      Цей блок роботи передбачає здійснення відеозйомок і відеорепортажів, 
зроблених під час уроків, годин спілкування, позакласних заходів, занять 
гурткової роботи та спортивних секцій тощо. Батьки запрошуються на дні 
відкритих дверей, коли вони безпосередньо можуть відвідати відкриті 
уроки, різноманітні заходи, заняття. Вони відвідують класи, де навчаються 
їхні діти, ознайомлюються з особливостями спілкування педагогів та учнів, 
спостерігають за активністю дітей на уроках, їхнім станом здоров'я, під час 
заходів спілкуються з дітьми, чого так бракує в сім'ях. Двічі на рік 
заплановано проведення виставок «Світ захоплень моєї сім'ї» та «Вироби 
сімейних кулінарів, родинних ремесел, сімейних колекцій». 

 3. Літературно-читацький блок 

Мета даного блоку полягає в організації виставок педагогічної літератури, 
дитячих малюнків, письмових робіт учнів; презентації важливих видань для 
батьків, матеріалів журналів, газет про родинне виховання; заведення 
тематичних папок з конкретних проблем виховання для батьків, 
комплектування «Бібліотечки для батьків». Планується проведення 
аукціону ідей родинного виховання. Для обговорення різнобічних 
друкованих педагогічних матеріалів пропонується «коло спілкування» (це 
відверта розмова по колу, основна умова якої - кожний має висловитись). 

 4. Довідковий блок 

Для проведення цього блоку організується довідкове бюро «Запитання й 
відповіді», консультаційний пункт «Виникло запитання» та за допомогою 
умовної «Поштової скриньки» письмово ставляться запитання 
психологу,   учителям-предметникам тощо. Результатом співпраці батьків, 
дітей і класного керівника стане складання пам'яток, рекомендацій батькам 
і дітям. 

5. Блок-зустріч 

 Передбачає зустрічі з представниками районної соціальної служби з 
роботи з молоддю, психологами, учителями-предметниками, 
представниками правоохоронних органів і лікарями. Усі зустрічі під єдиним 
девізом: «Про співпрацю батьків, педагогів, дітей». Крім цього, передбачено 
проведення психологічних тренінгів і соціальних досліджень («Сім'я і світ 
прекрасного», «Батьки і діти: чому виникають конфлікти?», «Батьківські 
збори: погляд тат і мам», «Дозвілля сім'ї»). Обов'язковим є анкетування 
«Дім - родина - сім'я», «Друзі моєї дитини», «Можна й не можна в нашій 
родині», анкет для вивчення моральної орієнтації особистості та здібностей 
дітей, тести «Незакінчені речення», «Я курю, якщо...» тощо. 

 

 


