Проблема превентивної освіти актуальна в усьому
світі, а в навчально-виховному процесі зараз вона
виступає на перший план й охоплює ряд проблем:
профілактику правопорушень серед неповнолітніх,
паління, вживання алкогольних напоїв та інших
наркотичних
речовин,
утвердження здорового
способу
життя,
соціально-правовий
захист дітей і молоді.
В сучасних умовах
спостерігається тенденція
до збільшення кількості
правопорушень,
негативних проявів у
поведінці
дітей
та
підлітків, «помолодшання» дитячої злочинності, тому
26 листопада 2013 року проведено міський науковопрактичний семінар для педагогів-організаторів,
заступників
директорів,
які
відповідають
за
профілактичну роботу в школі, керівників міських
методичних об’єднань практичних психологів,
педагогів
соціальних
та
класних
керівників

загальноосвітніх навчальних закладів міста «Школа як
осередок превентивної роботи», основними задачами
семінару було визначено:
об’єднання
зусиль
усіх
суб’єктів
превентивної
роботи,
аналіз
профілактичних
заходів
щодо
попередження
вживання
наркотичних,
алкогольних
та
психотропних речовин.
Учасників
семінару
привітала директор школи
Лєбєдєва Тетяна Афанасіївна.
Про превентивну роботу як
шлях профілактики девіацій у
шкільному середовищі більш
детально розповіли заступник
директора з виховної роботи
Лаптєва А.С. та педагог
соціальний Яновська Ю.С.

Виступи гостей: прокурора
прокуратури м. Сєвєродонецька
Пєршиної
В.В.,
начальника
міського управління юстиції
Зуєнкова
В.П.,
провідного
фахівця ССД Данько К. В.,
представників
КМСД
та
ЦСССДМ
про
статистичні дані міста та роботу
шкіл з превентивного виховання
не залишили байдужого нікого.
Про роботу з учнями, які
знаходяться
на
профілактичному
обліку
докладніше розповіла класний
керівник Ісаєва І.М.
Друга частина семінару
передбачала
практичний
блок і розпочали його
виступом
практичного
психолога
школи
Волковської
О.І.
про
«Шляхи
взаємодії
соціально-психологічної
служби з усіма учасниками
навчального-виховного
процесу
з
питань
превентивної роботи».

Про залучення учнів до
позакласної
та
позашкільної діяльності як
пріоритетного напрямку
профілактичної діяльності
навчального
закладу
говорили
підготовлені
виставки поробок гуртків
«Паперопластика»
(керівник Улбабян Т.Б.),
«Чудеса своїми руками»
(керівник Мотильова І.В.),
а також виступи самих
гуртківців
вокального
гуртка
«Зіроньки»
(керівник Каменєва М.Ю.)
та театрального гуртка
«Маска» (керівник Кіян
О.О.)
Слід відзначити, щодо
проведення
семінару
також було запрошено
завідувача
відділом
гуманітарно-соціальних
програм
СМ
ЦДЮТ
Циганкову Л.А, яка разом
з
учнями
школи,
представниками
вчительської
громади
та
високоповажними
гостями
провела
цікавий
«Правовий брейн-ринг».

Науково-практичний
семінар викликав інтерес та
зацікавленість у всіх його
учасників
та
ще
раз
актуалізував основні задачі
виховної роботи школи об’єднання
зусиль
усіх
суб’єктів
превентивної
роботи,
аналізу
профілактичних заходів щодо попередження вживання
наркотичних, алкогольних та психотропних речовин.
Матеріали науково-практичного семінару було
направлено до міського відділу освіти для
узагальнення досвіду роботи школи з напрямку
превентивного виховання.

