
Робота по профілактиці девіантної поведінки учнів.

Робота соціального педагога в ліцеї спрямована на профілактику

девіантної поведінки учнів, попередження негативних явищ в учнівському

середовищі, налагодженні взаємодії в системі учні-вчителі, вчителі-батьки,

учні-батьки. Протягом року соціальним педагогом проводилась консультаційна

робота з учнями, батьками та вчителями ліцею, як оффлайн так і онлайн ( через

месенджери viber та telegram). В соціальній мережі facеbook періодично

розміщувались корисні поради для учнів та батьків.

В ліцеї створено постійно діючий інформаційний стенд «Стоп Булінг»,

проведені години спілкування:

- з учнями 5-6-х класів «СТОП булінг»;

- бесіди з учнями 5–9-х класів «Діловий стиль одягу ліцеїста – запорука

успіху»;

- з учнями 7-8-х класів «Що таке шкільний булінг? Як його уникнути? »;

- урок–гра з учнями 6-7-х класів «Долаємо агресивну поведінку».

В рамках тижня толерантності проведення годин спілкування:

- «Дорогою добра» для учнів 5 класів;

- «Булінг у шкільному середовищі» для учнів10-11 класів;

- «Що таке толерантність?» для учнів 8-9 класів;

- «Повага до оточуючих – повага до себе» для учнів 6 класів;

- Проведено засідання лідерів шкільного самоврядування «Будемо

толерантними!»

В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти

насильства» :

- Проведені  години спілкування «Ми проти насилля» для учнів 8 класів;

- Оформлено інформаційного стенду «НІ насильству»;

- Проведення годин спілкування до «Міжнародного дня боротьби за

ліквідацію насильства над жінками» для учнів 10-11 класів.



Протягом року з учнями 9 – 11 класів були проведені онлайн та оффлайн

профорієнтаційні зустрічі з представниками різних навчальних закладів.

Проведено вивчення адаптації учнів 5х класів до навчання у середній школі.

В рамках Всеукраїнського тижня права  проведено:

-Заняття з елементами тренінгу «Знаю свої права – виконую свої обов’язки?»

8-9 класи;

-Перегляд відеофільму та його обговорення «Конвенція ООН про права дитини»

з учнями 5-6 класів;

-Проведення виховної години «Моя інтернет- безпека» для учнів 7-8 класів;

-Виховна година з учнями 10-11-х класів «Відповідальність неповнолітніх»;

-Бесіда з учнями 5 класу про повагу та взаєморозуміння один з одним;

-Проведення години спілкування у 7-8-х–«Методи вирішення конфліктних

ситуацій»;

-Проведення годин спілкування у 9х класах «Моя майбутня професія»;

-Години спілкування з учнями 9х - 11 кл. «Моє здоров’я в моїх руках»;

-Години спілкування з учнями 5 - 6 х класу «Моя самооцінка».

З метою профілактики негативних явищ в учнівському середовищі 1 раз на

місяць відбувались засідання Ради з профілактики правопорушень.


