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Мета:

― створення умов для формування позитивних

якостей особистості в процесі різноманітних

видів трудової, навчальної, позашкільної та іншої

діяльності;

― формування здоров’язберігаючих життєвих

навичок учнів;

― підвищення рівня обізнаності в правовій освіті,

з проблематики ВІЛ/СНІД, шкідливих звичок.

Завдання:

― формувати свідоме ставлення до свого

здоров'я та здоров'я інших людей;

― формувати гігієнічні навички та засади

здорового способу життя, збереження і зміцнення

фізичного та психологічного здоров'я учнів;

― забезпечити наявність в учнів високих

моральних рис, які є головним чинником вибору

способів поведінки;

― прогнозувати і запобігати можливим ризикам і

небезпекам для життя і здоров'я учнів.Адміністрація 
школи

Педагогічний 
колектив

Учні
Працівники 
соціальних 

служб

Батьки

Цільові групи

Учні                         Батьки                  Вчителі
Оволодіти конкретними

знаннями та навичками,

необхідними для

утвердження здорового

способу життя , прийняття

усвідомленого рішення

та правильного вибору.

Сприяння створенню

стосунків довіри та

взаємопорозуміння в системі

“Учитель – учень – батьки” ;

формування практичних

навичок направлених на

підвищення якості

міжособистісного

спілкування в родині з метою

презентації негативних явищ

у суспільстві.

Консультування та

навчання з питань

превентивного виховання

підростаючого покоління,

накопичення набутого

педагогічного досвіду з

питань превентивного

виховання.

Форми:

➢ бесіди та лекції, зустрічі із

запрошенням кваліфікованих

спеціалістів;

➢ загальношкільні Дні здоров'я;

➢ спортивно-оздоровчі заходи;

➢ уроки-тренінги з предмета

“Основи здоров'я”;

➢ інтерактивні навчальні

виставки;

➢ курс за вибором “Захисти себе

від ВІЛ”;

➢ виступ шкільної агітбригади;

➢ моніторинги здоров'я учнів,

проведення медичного огляду;

➢ батьківські збори-тренінги.

Методи:

➢ рольові ігри;

➢ дискусії;

➢ використання проектів;

➢ використання малюнків.

Проекти:

➢ “Здорова дитина – здорове

харчування”;

➢ “Захисти себе від ВІЛ”;

➢ “Маршрут безпеки”;

➢ “Школа – територія вільна від

паління”;

Очікуванні результати
Якісні: формування активної життєвої позиції, 

здорового способу життя, життєвих навичок. 

Кількісні: поінформованість учасників  щодо 

корисної превенції.





































прийомів мотивації на здоровий 

спосіб життя через розвиток усіх 

аспектів розвитку особистості: 

духовність, інтелект, фізичний 

розвиток, соціальний захист;

активної життєвої позиції 

емоційно здорової людини;

культури здоров’я.

Формування 

в учнів






