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• Сьогодні, 22 лютого,  в рамках місячника 
психологічного здоров'я,з метою формування в 
підлітків ціннісного ставлення до свого 
здоров'я, подолання стресових ситуацій та 
інших несприятливих емоційних станів, 
виховання толерантного ставлення один до 
одного ,з  учнями 9 та 10 класів були проведені 
тренінги "Психічне здоров'я. Як його 
зберегти".Учні із задоволенням виконували 
вправи "Портфель настрою", "Нісенітниця", 
Малюємо разом","Відверто кажучи", "Вибір", 
"Руханка", "Чарівний кошик".
https://www.facebook.com/groups/224895605965
932/permalink/237012094754283/

• Крім того, соціальний педагог школи з 23.02 по 
01.03 провела тренінгові заняття з усіма без 
виключення учнями школи 1-11 класів на тему 
«Стоп булінг»
https://drive.google.com/file/d/1wt0fOjxabQeBJv1
cq9J6aD6Wy46seZoS/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/237012094754283/
https://drive.google.com/file/d/1wt0fOjxabQeBJv1cq9J6aD6Wy46seZoS/view?usp=sharing


• Протягом першого тижня участі 
Сунківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в програмі 
HealthySchools: заради здорових та  
радісних школярів було здійснено 
початкове опитування для учнів, їхніх 
батьків та педагогічних працівників з 
проблем насильства та цькування в 
молодіжному середовищі. В опитуванні 
було задіяно 86% респондентів. 
Результати опитувань будуть 
використані для  активної співпраці всіх 
учасників освітнього процесу.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=1051040988712979&id=100014212632711

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1051040988712979&id=100014212632711


• 23 лютого соціальний педагог 
Сунківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів разом з класними 
керівниками 1 та 2 класів провели 
урок "Моя суперсила - безпека в 
Інтернеті". З дітьми були обговорені 
найбільш поширені форми взаємодії 
та ризики в Інтернеті, захист 
приватної інформації в Інтернеті, 
ознаки ризикованої комунікації, 
правила безпечної поведінки в 
Інтернеті, хто може допомогти, якщо 
дитина стала жертвою сексуального 
насильства онлайн, як діяти, якщо 
хтось із дітей зізнався, що став 
жертвою сексуального насильства 
онлайн. Діти складали онлайн-пазл, 
малювали розмальовку та знаходили 
вихід з лабіринту.
https://m.facebook.com/story.php?stor
y_fbid=1051051282045283&id=1000142
12632711

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1051051282045283&id=100014212632711


• В рамках участі в програмі Healthy Schools 
учні Сунківської школи І-ІІІ ступенів стали 
учасниками різних фізичних активностей: 
естафет, руханок, фізкультхвилинок як на 
уроках та під час перерв. Дітям було 
весело, вони почували себе щасливими. 
https://www.facebook.com/groups/2248956
05965932/permalink/238228997965926/

• Вчитель фізкультури Сунківської ЗОШ І - ІІІ 
ст. Азарова Світлана Василівна захопила 
школярів чирлідингом. Чирлідинг - це 
такий вид спорту, який поєднує в собі 
елементи шоу і видовищних видів спорту. 
Це досить цікаве, вражаюче і захоплююче 
видовище. Школярі  отримують 
задоволення від тренувань, підтримують 
ініціативи вчителя. Бажаємо подальших 
успіхів команді!!! 
https://www.facebook.com/groups/2248956
05965932/permalink/237569721365187/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/238228997965926/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/237569721365187/


• 25.02 з учнями 7 класу Сунківської ЗОШ І- ІІІ ст. 
проведено інтерактивне заняття "Протидія булінгу 
в дитячому середовищі". Мета заняття: 
сформувати неприпустимість проявів насильства 
та булінгу в дитячому середовищі. Школярі 
ознайомилися з механізмом реагування та 
звернення у ситуації булінгу. Робота була 
ефективною і корисною!
https://www.facebook.com/groups/224895605965932
/permalink/239592034496289/

• В рамках участі в програмі Healthy Schools в 
Сунківській ЗОШ І - ІІІ ст. 25.02 проведено зустріч 
учнів 8-9 класів з представниками правоохоронних 
органів на тему "Булінг у школі". Старший інспектор 
ювінальної превенції Черкаського районного 
управління поліції Міщенко Д.В. та поліцейський 
офіцер Березняківської сільської громади 
Портянко А.В. розповіли школярам про цькування, 
дали поради як уникати булінгу та яка 
відповідальність передбачена за нього. Вдячні за 
співпрацю!
https://www.facebook.com/groups/224895605965932
/permalink/239580511164108/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/239592034496289/
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/239580511164108/


Завершився перший тиждень 
створенням соціальної реклами

• Соціальна реклама «Дружба понад усе!»

• https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2848262518754775/

Дякуємо організаторам 
програми HealthySchools!

https://www.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2848262518754775/

