
«Затверджую» 

Т.в.о.директора  школи:                            Л.В.Лебеденко 

План 

виховної    роботи на лютий 2020 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. 

1. Провести тематичні 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.Зустріч з працівниками центру зайнятості з метою інформування   

випускників про стан ринку праці « Усі професії потрібні, всі професії 

важливі» . 

  ( протягом місяця )  

 3.Операція « Милосердя», «Турбота» 

                                                              ( протягом  місяця) 

 

- Допомога дітям – сиротам та дітям, що знаходяться під опікою, 

інвалідам ( скласти списки дітей на літнє оздоровлення) 

- Ремонт шкільних підручників . 



 

4.  Конкурс малюнків «Чарівний світ професій» 

        27.02.2020р.     5-7 класи , Токар В.С., педагог – організатор 

5. Бесіда «Цікавий світ професій» 

                  17-18.02.2020 р.             3 класи              практичний психолог 

6. Година спілкування « У світі професій різних і цікавих» 

                  19-20.02.2020 р.             4 класи             соціальний педагог 

7. Вікторина « Подорож у світ професій» 

                    21.02.2020 р.                 5класи             практичний психолог 

8.  Тренінгове заняття «Знайти свій шлях» 

                     24.02.2020 р.                 8класи            соціальний педагог 

9. Година спілкування  «У світі професій» 

     25- 26.02.2020 р.    6 – 7класи    практичний психолог, соціальний педагог 

10.  Тренінгове заняття «Формула вибору професії» 

                     27.02.2020 р.                10 клас           практичний психолог 

11. Групова діагностика по вивченню професійних інтересів та нахилів учнів 

з подальшим обговоренням результатів. 

                         20- 27.0220 р.       9 класи              психологічна служба 

12.  Організація зустрічей учнів з представниками професійних учбових 

закладів ( професійна співпраця) 

                           протягом місяця                           адміністрація школи 

13. Дні професій ( зустрічі з представниками різних професій) 

                            протягом місяця                         адміністрація школи 

   14. Розгадування ребусів, кросвордів. 

       24-27.02.2020 р. 5-8 класи                        вчителі трудового навчання  

15. Розважально - ігрова програма «Юні господарі» 

        протягом місяця     5-7 класи                   вчителі трудового навчання 

16. Книжкова вистава в шкільній бібліотеці «У світі професій» 

         протягом місяця                                        шкільні бібліотекарі 

17. Інформаційна година « Світ цікавих професій» 

             20 – 26.02.2020 р.    9 класи                шкільні бібліотекарі 

18. Участь у відбірковому етаті Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей». 

                      до  14.02.2020 р.              Токар В.С., педагог – організатор. 

  

 

 

           Заступник директора школи з виховної роботи :        В.Г. Борщ 


