Нарада-семінар
голів
батьківських
комітетів
навчальних закладів району

22
листопада в ЦСПР відбулася нарада-семінар голів батьківських
комітетів навчальних закладів району. На початку засідання
Гончарук Т.В., методист Києво-Святошинського
районного
методичного центру,
привітала
новий склад
батьківської
громади з початком роботи і озвучила план-графік робочих
зустрічей на 2012-2013 навчальний рік. Директор ЦСПР Лахтадир
А.М. презентувала роботу спеціалістів ЦСПР, оскільки значна
частина присутніх була вперше в нашому Центрі.
Основною темою зустрічі було
керівників з батьками.

питання

взаємодії класних

У своєму виступі Бондаренко Г.М., заступник директора
П.П.Борщагівської ЗОШ, розповіла про нововведення в роботі
класного керівника. Галина Миколаївна поділилася власним

досвідом із даного аспекту, акцентувала увагу на такому
важливому вмінні вчителя – бачити клас не лише як дитячий
колектив, а й відчувати потреби кожної конкретної дитини. Саме
на це
має бути націлений авторський план виховної роботи
кожного класного керівника, складений на основі попередньої
психолого-педагогічної діагностики учнів класу.
Психологічний тренінг, який провела заступник директора ЦСПР ,
психолог Бондаренко Т.М., був присвячений згуртуванню нового
складу батьківського комітету району,
виявленню існуючих
взаємних очікувань батьків і класного керівника (робота в
підгрупах), особливостей їх взаємодії між собою (рольова гра
«Батьківські збори»).

Під
час
зворотного зв’язку виявилось, що учасники тренінгу задумались
про:
способи покращення співпраці батьків з класним
керівником;
необхідність проведення батьківських лекторіїв або
тренінгів;
важливість розуміння різних позицій батьків;
соціальну адаптацію дітей в колективі;
потребу більше часу приділяти спілкуванню з класним
керівником;
значення особистості першого вчителя в житті дитини;

психологічне, дипломатичне, професійне навантаження на
класного керівника;
над формою проведення батьківських зборів
та
батьківських комітетів;
над помилками, які допускають у взаємодії батьки і
класні керівники.

Перед
присутніми виступила Бондаренко Л.Г., голова районної ради
батьківської громадськості з інформацією про діяльність
Всеукраїнської ГО «Батьківський комітет України».
Лариса
Георгіївна також висвітлила деякі аспекти роботи соціального
фахівця – нової спеціальності, яка була введена в систему

соціальної служби в справах дітей, сім’ї та молоді.
Бондаренко Т.М., заст. дир. ЦСПР

