«Про хід упровадження превентивного проекту
«Школа, дружня до дитини»»
Одне з найважливіших завдань сучасної школи – навчити дітей берегти і
зміцнювати своє здоров`я, виховувати у них навички безпечної поведінки.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 25.12.2012 № 2/2-14-3714 наша школа-інтернат включена в перелік
навчальних закладів України для впровадження стандартів якості
превентивної освіти для участі у Всеукраїнському превентивному проекті
«Школа, дружня до дитини».
Складений план заходів, за яким працюємо з 2013 року.
Навчання здоров`я та безпеки здійснюється через: валеологізацію змісту
різних навчальних предметів, систему позакласної превентивної освіти,
окремий предмет «Основи здоров`я», факультативні курси «Рівний-рівному»,
«Захисти себе від ВІЛ», тренінгових занять за «Маршрутом безпеки».
Згідно з планом заходів щодо участі у Всеукраїнському превентивному
проекті «Школа, дружня до дитини» проведено:
- анкетування учнів 10 класу «до» (квітень 2013), анкетування вчителів,
які ведуть факультатив «Захисти себе від ВІЛ», анкета для опитування
директора (керівника ЗНЗ), анкета для опитування батьків (грудень
2013);
- тематичні бесіди з учнями з профілактики ВІЛ/СНІДу «Я обираю
здоровий спосіб життя» у рамках комплексу занять з попередження
дитячого травматизму (протягом навчального року);
- година спілкування «Толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних та хворих
на СНІД людей» (листопад 2013);
- загальношкільна тематична лінійка «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» (до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) (листопад 2013);
- бесіда для учнів 8–11 класів «Ситуація про ВІЛ/СНІД в Україні»
(02.12.2013).
- Під час проведення факультативного тренінг-курсу «Рівний–рівному»
(модуль «Прояви турботу та обачність») учні 8 класу під керівництвом
практичного психолога Плетньова Д.М. отримують знання та навички
щодо збереження репродуктивного здоров`я та індивідуального захисту
від ВІЛ/СНІДу.
- Вчитель-тренер Самойлова Т.Й. проводить постійну профілактичну
роботу з учнями 10 класу під час тренінгового курсу «Захисти себе від
ВІЛ».З метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді до
ВІЛ-інфікування, формування толерантного ставлення до людей, які
живуть з ВІЛ проведено 9 тренінгів за модулями: 1)Базова інформація
про ВІЛ/СНІД/ІПСШ (10 занять); 2) Рівноправні стосунки : «Ні»
алкоголю й наркотикам (8 занять). Головне завдання у роботі вчителятренера–досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, уміннях,
намірах, звичках, які зменшують уразливість молоді в умовах епідемії
ВІЛ/СНІДу.

- На уроках з основ здоров`я (вчитель Самойлова Т.Й.) з учнями 5–9 класів
розглянуто теми: «Профілактика ВІЛ-інфікування. Шляхи зараження
ВІЛ.Право підлітків на убезпечення щодо ВІЛ/СНІД», «Як уберегтися
від ВІЛ-інфікування», «Методи запобігання інфікування ВІЛ.
Взаємозв`язок наркоманії й ВІЛ-інфікування», «Толерантне ставлення до
ВІЛ-інфікованих людей», «Звички і здоров`я. Захист від ВІЛ»,
«Причини, умови розвитку й наслідки СНІД. Виконання проекту
«Відмова від небезпечних пропозицій в умовах тиску і загрози насилля»,
«ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту. Протидія стигмі й
дискримінації ВІЛ-інфікованих».
- Самойлова Т.Й. підготувала статтю «Здоров`язбережувальні освітні
технології» для участі у ІУ Всеукраїнській заочній науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Педагогіка здоров`я» (до 210-річчя
з дня заснування ХНПУ імені Г.С.Сковороди), яка відбудеться 7 квітня
2014 року на базі кафедри здоров`я людини та корекційної освіти
педуніверситету (січень 2014).
- Проведений семінар для директорів шкіл-інтернатів обласного
підпорядкування «Стандарти якісної превентивної освіти в умовах
санаторної школи-інтернату» (грудень 2013).
- Учні-фасилітатори разом з координатором Скрипніковою В.К. провели
інтерактивну виставку «Маршрут безпеки» для учнів8–11 класів Було
організоване попереднє опитування рівня знань учнів з питань
репродуктивного здоров`я та тестування після проведення «Маршруту
безпеки». (січень–лютий 2014).

