Мета діяльності семінару:
ознайомлення, презентація та поширення педагогічної діяльності щодо
профілактичної роботи навчального закладу

Основні задачі семінару:
• підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного
процесу;
• сприяння об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи;
• надання комплексної психолого-педагогічної допомоги всім учасникам
навчально-виховного процесу;
• втілення профілактичних заходів щодо вживання наркотичних,
алкогольних і психотропних речовин;
• аналіз і узагальнення показників ефективності роботи школи з
превентивного виховання.

Пріоритетні напрями діяльності семінару: презентація та ознайомлення
з позитивним педагогічним досвідом роботи школи щодо превентивного
виховання учнів та механізмів взаємодії з державними організаціями (ССД,
КМСД, ЦСССДМ, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сєвєродонецької
міської ради).

Принципи діяльності семінару:
Науковість, системність, комплексність, вибір пріоритетів, результативність,
доцільність та ефективність заходів.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
9.40 – 10.00
Реєстрація учасників семінару
10.00-10.10
Вітання учасників семінару. Вступне слово.
Гаввіна Н.В., головний спеціаліст відділу освіти
10.10 – 10.20
Візитка школи
Лєбєдєва Т.А., директор школи

Інформаційно-теоретичний блок (10.20-11.50)
10.20-11.05
Превентивна робота як шлях профілактики девіацій у шкільному
середовищі
Лаптєва А.С., заступник директора з виховної роботи,
Яновська Ю.С., педагог соціальний
11.05-11.35
Виступи гостей
Пєршина В.В., прокурор прокуратури м. Сєвєродонецька,
Зуєнков В.П., начальник міського управління юстиції,
Байдін А.І,. начальник КМСД,
Носовець С.В., начальник ССД,
Минайлова Л.М., начальник ЦСССДМ
11.35-11.50
Робота з учнями, які знаходяться на профілактичному обліку
Ісаєва І.М., класний керівник (з досвіду роботи)
11.50-12.20
Брейк-кава

Практичний блок (12.20-13.30)
12.20-12.40
Шляхи взаємодії соціально-психологічної служби з усіма учасниками
навчального-виховного процесу з питань превентивної роботи
Волковська О.І., практичний психолог
12.40-13.15
Залучення учнів до позакласної та позашкільної діяльності як
пріоритетний напрямок профілактичної діяльності навчального
закладу
Каменєва М.Ю., учитель музичного мистецтва, керівник
гуртка «Зіроньки»,
Циганкова Л.А., завідувач відділу гуманітарносоціальних програм СМ ЦДЮТ,
Меркуленко І.В., вчитель історії та правознавства,
Кіян О.О., керівник гуртка «Маска»
13.15-13.30
Підведення підсумків науково-практичного семінару. (Зворотній
зв'язок).
Гаввіна Н.В., головний спеціаліст відділу освіти,
Єрмоленко Т.Г., методист СМЦ

Глосарій
Prevent (з англ. мови) – «заважати», перешкоджати, не допускати,
запобігати, охороняти, попереджати.
Девіація — широкий спектр відхилень поведінки особистості від
традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки.

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І -ІІІ СТУПЕНІВ № 4
М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Деструктивна поведінка – дії (словесні або практичні), спрямовані
на руйнування чого б то не було - миру, спокою, дружби, угоди, настрою,
успіху, здоров'я, фізичних предметів і т.д. Виражається як войовничість,
нетерпимість, упертість, грубість, ненависть, страх, паніка стосовно іншої
людини, предмета, самої себе. Здійснюючи деструктивні дії, людина
порушує норми мирного життя й моральні закони, вторгається в духовний і
душевний світ інших людей. Це зло, що приносить шкоду всім, у тому числі
й самому носію зла. До деструктивної поведінки належать усі форми
девіантної й делінквентної поведінки .
Превентивне виховання – це успішна система підготовчих,
попереджувальних та профілактичних дій педагога з метою запобігання
формуванню негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної
поведінки підлітків та організація належного догляду за їхньою
діяльністю.
Ресоціалізація — комплекс державних та суспільних заходів,
спрямованих на створення й забезпечення умов для соціальної
інтеграції різних категорій дітей і молоді, допомога в спілкуванні,
працевлаштуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних
зв’язків або адаптації в соціальній життєдіяльності.

Міський науково-практичний семінар
для педагогів-організаторів,
заступників директорів, які відповідають
за профілактичну роботу в школі,
керівників міських методичних об’єднань
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практичних психологів, педагогів
соціальних та класних керівників
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