Паспорт творчої групи
«Соціальний та ігровий простір». Педагогічна інноватика. «Родинне виховання».

1.

Назва організації, на базі якої Запорізький багатопрофільний ліцей № 99
створено творчу групу.

2.

Коли створено групу.

Вересень 2011р.

3.

Керівник творчої групи (прізвище, ім’я, по батькові, посада,
кваліфікаційна
категорія,
звання).

4.

Якісний і кількісний
склад
членів творчої групи (прізвище
вчителя, ім’я, по батькові,
посада, каліфікаційна категорія,
звання,
який
предмет
викладає).

5.

Аналітико-генеруючий центр:
(прізвище вчителя, ім’я, по
батькові, посада,кваліфікаційна
категорія, звання, доручення в
групі).

6.

Проблема, над
група.

Холох І.М., практичний психолог,
психолог 1 категорії, старший вчитель,
вчитель ОХЕ
Клопота О.А., соціальний педагог, спеціаліст 1
категорії
Волкова І.О., практичний психолог, психолог
вищої категорії
Данилова Н.П., керівник гуртка, спеціаліст,
вчитель ОХЕ
Холох І.М., практичний психолог,
психолог1категорії, старший вчитель, вчитель
ОХЕ
Кобец Н.С., вчитель початкових класів,
спеціаліст 2 категорії
Музика Г.О., вчитель початкових класів ,вища
категорія,старший вчитель
Шахміна О.М., вчитель початкових класів,
вища категорія, старший вчитель
Клопота О.А., соціальний педагог, спеціаліст 1
категорії
Безугла В.Г., вчитель математики,вища
категорія
Пономар Г.М., педагог-організатор, спеціаліст
Максименко В.М., вчитель німецької мови,
вища категорія
Палубинська
Н.І.,
вчитель
англійської
мови,вища категорія,старший вчитель
Касьнова Н.Ю., вчитель англійської мови,
вища категорія, старший вчитель
Касинська
М.В.,
вчитель
англійської
мови,спеціаліст
Волкова І.О.,практичний психолог, психолог
вищої категорії
Данилова Н.П., керівник гуртка, спеціаліст,
вчитель ОХЕ
Холох І.М., практичний психолог,
психолог 1 категорії, старший вчитель,
вчитель ОХЕ
Касьнова Н.Ю., вчитель англійської мови,
вища категорія, старший вчитель
Касинська
М.В.,
вчитель
англійської
мови,спеціаліст
Психологічний
та
виховний
аспект
формування
життєвокомпетентнісної
особистості та життєстійкості учнів

якою працює

7.

Методичні
розробки, Проект «Формування життєстійкості школярів
як
психологічний
аспект
розвитку
підготовлені групою.

життєвокомпетентнісної особистості»
Постер та буклет до проекту «Формування
життєстійкості школярів як психологічний
аспект
розвитку
життєвокомпетентнісної
особистості»
Методичні рекомендації та медіа-матеріали за
темою «Відносини батьків та дітей»
Буклет
«Приоритетні
напрями
роботи
психологічної служби у 2011-12н.р.»
Модель психологічного супроводу всіх
учасників НВП
Модель взаємодії з іншими творчими групами

8.

Додаткова інформація.

Більшість матеріалів роботи творчої групи
було завантажено в мережу «Щоденник.ua», в
файли груп «Психологічна служба ліцею»,
«Духовність», «Соціальний та ігровий простір,
родинне виховання»

