
В межах освітнього округу № 5 з 27.08.19р. по 30.08.19 р. практичним 

психологом ЗОШ № 68 Жос Оленою Володимирівною та студентом 2 курсу 

ПДТУ Голубець Артуром, проведено тренінг «Базові навички медіатора 

шкільної служби порозуміння» в рамках проекту «Вирішення конфліктів та 

впровадження відновних практик серед дітей та молоді, уражених 

конфліктов». В процесі продуктивної роботи успішно оволоділи знаннями та 

навичками тринадцять учнів СШ № 5 та отримали сертифікати медіаторів. 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

19.09.2019 в ЗОШ №68 заступник директора з ВР Ткаченко А.Г. 

спільно з практичним психологом Жос О.М та педагогом-організатором 

Скоровою О.О. організували для учнів школи квест «Дружба» в рамках 

Всеукраїнського тижня «Стоп булінг». Діти малювали, розгадували 

кросворди, пригадували прислів’я про дружбу та взаємини між людьми. 

Класні керівники проводять виховні години «Разом проти булінгу», «Як 

захистити свою гідність». Директор школи Юров Д.П. зустрівся з учнями 9-

11 класів, провів бесіду про неприпустимість проявів булінгу в школі, 

розповів про відповідальність учнів. 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

В период с 8 по 10 октября 2019 года в школе проведѐн ряд 

мероприятий по профилактике кибербуллинга. Среди учащихся 5-9 классов 

практическим психологом Жос Еленой Владимировной проведен тест-опрос 

на Интернет-зависимость, после обработки данных классные руководители 

будут ознакомлены на заседании методического объединения и родители на 

родительских собраниях. 

на ноябрь - декабрь 2019 года запланировано проведение родительских 

собраний (5-9 классы) на тему «Кибербуллинг: опасное виртуальное 

«быкование». 

#«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів»# 

 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

Если уже есть психосоматические проблемы, посттравматическое 

стрессовое расстройство и др., то как провести психотерапию, как найти 

"противоядие" психическим проблемам. Об этом и многом другом узнала 

школьный практический психолог Жос Елена Владимировна, пройдя с 

26.10.19 по 03.11.19 в г. Варшава тренинг "Кризисная интервенция" и 

"Терапия травмы". Елена Владимировна благодарит Катажину Кошевску 

(психолог, кризисный интервент, директор Центра подготовки учителей 

Мазовецкого местного самоуправления) и Эву Максымовску (психолог, 
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супервизор группы интервентов Варшавы) за полученные знания! А также 

выражает слова благодарности команде ЮНИСЕФ в г. Мариуполе за 

оказанную возможность побывать на тренинге!  

#"Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів" 
 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

Починаючи з 07 листопада 2019 р., шкільний практичний психолог 

Жос Олена Володимирівна з метою розвитку психосоціальної стійкості до 

стресів у дітей проводить заняття з учнями школи з корекційно-розвивальної 

програми "Безпечний простір". 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

Шкільним практичним психологом Жос Оленою Володимирівною 

розпочато серію занять для учнів 8-х класів про конфлікт, види конфліктів, 

позитивні та негативні функції конфлікту. 

Не існує людської спільності, в якій не існувало б протиріч та зіткнень 

між її членами. До ворожнечі та зіткнення людина схильна не менш ніж до 

співробітництва. 

Суперництво дуже часто виливається у відкрите зіткнення, у конфлікт. 

Конфлікт є невід’ємним елементом соціальної взаємодії. 

 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 

Согласно годовому плану работы для учащихся 8-х классов 

практическим  психологом Жос Е.В. были проведены занятия с элементами 

тренинга по теме «За здоровый образ жизни», целью которых является 

ознакомление с факторами, влияющими на здоровье; выявление наиболее 

распространенных причин начала употребления наркотических веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков); ознакомление с влиянием наркотических 

веществ на организм подростков и социальных последствий ситуации риска; 

воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Берегите себя! 

#Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів" 
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З 9 грудня 2019 року в школі проходить Всеукраїнський тиждень 

права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. 

Упродовж цього тижня проведено ряд важливих інформаційних заходів. Для 

учнів 8-их класів проведено перегляд і обговорення документального фільму 

«Історія прав людини», а також проведено невеличке анкетування «Що таке 

права людини?» (проводила Жос Олена Володимирівна). 

https://www.facebook.com/groups/351151098779870/ 
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