ІНФОРМАЦІЯ
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію)
НАЗВА ПРОГРАМИ
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОГРАМИ
КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА
ЗАТВЕРДЖЕНА
ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу
«Нове покоління»
Науково-методичний центр практичної психології та соціальної
роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької
області (Гончарова-Чагор А. О.)
Схвалено рішенням обласної Експертної комісії науковометодичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
(01 березня 2017 року, протокол № 30)
Чернівецька область

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ
ПРОГРАМИ

учні підліткового віку

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОГРАМИ

Мета: профілактика та корекція проявів некерованої агресивності
та насилля в шкільному середовищі, пошук альтернативних
(соціально прийнятних) методів вираження агресії, формування
навичок контролю за власними емоціями та покращення взаємодії
між однолітками.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ
ПРОГРАМИ

Завдання:
- формування навичок ефективного спілкування;
- формування позитивного ставлення до власного «Я»;
- формування вміння усвідомлювати причини виникнення
почуття образи та способи позбавлення від негативних
переживань;
- формування вміння конструктивно виражати злість,
подолання агресивних проявів поведінки;
- розвиток вміння знаходити конструктивні шляхи для виходу з
конфліктних ситуацій;
- актуалізація уявлень підлітків про їх права та обов’язки;
- формування вміння протистояти негативному впливу;
- формування вміння захищати себе в ситуаціях насилля;
- актуалізація життєвих цілей та шляхів їх досягнення.
Заняття 1. «Давайте познайомимось»;
Заняття 2. «Усі люди - різні»;
Заняття 3. «Що допомагає або заважає мені спілкуватись з
іншими»;
Заняття 4. «Я і мої почуття»;
Заняття 5. «Що я можу зробити зі своєю злістю?»;
Заняття 6. «Чому ми ображаємось?»;
Заняття 7. «Як виникають конфлікти»;
Заняття 8. «Я - втілення розсудливості та толерантності»;
Заняття 9. «Мої права. Мої обов’язки»;
Заняття 10. «Вчуся говорити «ні»;
Заняття 11. «Я знаю, як себе захистити»;
Заняття 12.«Бачу ціль. Не бачу перешкод».

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ

Організація занять:
- частота занять – раз на тиждень по 1,5 год;
- кількість занять – 12, їх можна збільшити
враховуючи динаміку групи та потреби учасників;
- кількість учасників – 10-15 осіб.
http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/22774-kompleksna-programasocalno-psihologchnogo-trenngu-nove-pokolnnya.html
_

Інформація станом на жовтень 2020 року

