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Проєкти партнерства – шлях до 
збереження психологічного здоров'я  
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ПАРТНЕРСТВО - це… 

 1 
спосіб взаємодії і 

взаємин, 
організованих на 

принципах рівності, 
добровільності, 

рівнозначущості та 
доповнюваності 
всіх її учасників 

2 
організаційна 

форма спільної 
діяльності, що 

передбачає 
об`єднання осіб на 
відповідних умовах 
розподілу праці та 
активної участі в її 

реалізації 

 

3 
спосіб взаємин, за яких 

зберігаються права 
кожної із сторін, чітко 
узгоджені і злагоджені 
дії учасників спільної 

справи, що ґрунтуються 
на засадах 

взаємовигоди та 
рівноправності 
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Принципи, на яких будується 
педагогіка партнерства: 

• ·     взаємоповага всіх учасників освітнього процесу; 

• ·     довірливі стосунки та спільна наполеглива праця; 

• ·  позитивне та доброзичливе ставлення одне до 
одного; 

• · порозуміння та ефективна комунікація задля 
досягнення   спільної мети; 

• ·     забезпечення права вільного вибору; 

• · горизонтальна модель співпраці (всі учасники 
освітнього процесу мають бути рівноправними); 

• ·   соціальне  партнерство (добровільність визнання 
власних   обов’язків та обов’язковість їх виконання). 
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Проєкти в школі: 

• Проєкт «ДоброГрай» (підтримка осіб з 
особливими освітніми потребами та їх родин) 

• Проєкт «Клуб волонтерів» 

• Проєкт «Лідер259» (взаємодія психолога з 
дитячою організацією лідерів школи) 

• Проєкт «Веселі перерви»( підтримка 
першокласників та п’ятикласників) 

• Проєкт «Антивигорання вчителів» 
(ресурсозбереження ппацівників школи) 
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 Проєкт «ДоброГрай»  
Мета: підтримка осіб з особливими освітніми потребами та їх родин 
Учасники: учні спеціальних та інклюзивних класів, учні-волонтери 5-11 класів 
Структура проєкту:  
       1) Зустріч проєктної команди, створення плану проєкту (психолог, вчителі, 
лідер проєкту «ДоброГрай») 
       2) Просвітницька робота із здобувачами освіти 5-11 класів щодо плану 
реалізації проєкту (під час перерв і занять з учнями) 
       3) Зустрічі з бажаючими учнями-волонтерами, формування команд, 
навчання і підготовка до занять в класах (1 раз на тиждень) 
       4) Заняття з учнями спеціальних та інклюзивних класів 
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         Проєкт «Клуб волонтерів» 
 Мета: підтримка волонтерських ініціатив 

Учасники: учні 5-11 класів 
Структура проєкту:  
1) Заняття з учнями-волонтерами, які задіяні в заходах для учнів з особливими 
освітніми потребами на тематику саморозвитку та формування мирного 
світогляду (1 раз на місяць) 

2) День волонтера (щорічно – 5 грудня) 

3) День Доброти та подяки (щорічно - травень) 
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Проєкт «Лідер259» 
 
 

Мета: підтримка дитячої організації лідерів школи 
Учасники: учні-лідери 5-11 класів, педагог-організатор 
Структура проєкту:  

• Заняття з лідерами, для саморозвитку та формування 
лідерських якостей (1 раз на місяць) 

• Тематики: «Лідерство», «Шкідливі звички», «Світ спілкування», 
«Мрійте та дійте», тощо… 

• Важливо! Лідери самі обирають тему заняття, актуальну для 
них. 
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                Проєкт «Веселі перерви»  
 Мета: підтримка учнів 1-х та 5-х класів під час 

адаптаційного періоду до навчання 
Учасники: учні та вчителі 1-х, 5-х класів 
Структура проєкту:  

1) Планування та організація бажаючих 
п’ятикласників для ігор з першокласниками 
свого вчителя  (1-2 рази на тиждень) 

2) Консультації з вчителями щодо спільної 
діяльності  

3) Спільні зустрічі та заходи учнів 1-х та 5-х 
класів і з вчителями 
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Проєкт «Антивигорання 
вчителів» 

Мета: підтримка вчителів та працівників 
школи, ресурсозбереження, спільна 
діяльність за інтересами 
Учасники: вчителі, працівники школи 
Структура проєкту:  

• Планування та організація занять, 
майстер-класів для бажаючих вчителів 
(1 раз на квартал) 

• Важливо! Заняття проводить вчитель і 
психолог 

• Важливо! Вчитель ділиться досвідом і 
майстерністю, своїм хобі (виготовлення 
свічок, пряників. Формування іміджу 
педагога, сухе малювання, вправи 
стретчингу і фітнесу,  тощо) 
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«4 зони» від Ю. Б. Гіппенрейтер 

«Можна» 
«Можна 

лише 
іноді» 

«Не 
можна» 

«Можна, 
але не 

завжди» 

.  01 02 03 .  04 
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Як будувати 
партнерські відносини 

з колегами, учнями, 
батьками 

 

• 1. У зелену зону поміщаємо все те, 
що дозволяється робити 
«партнеру» на його власний 
розсуд або за бажанням. 

• 2. Дії, в яких надається відносна 
свобода, знаходяться в жовтій 
зоні. Дозволяється діяти за 
власним вибором, але в межах 
визначених обмежень. 

• 3. У помаранчевої зоні 
знаходяться такі дії, які в цілому 
нами не схвалюються, але через 
особливі обставини зараз 
допускаються. 

• 4. Нарешті, в останній, червоною, 
зоні знаходяться дії, неприйнятні 
ні за яких обставин. Це наші 
категоричні «не можна», де не 
може бути винятків. 
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Вставьте заголовок слайда 
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СПАСИБО 
ДЯКУЮ за УВАГУ! 
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