ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
ПРЕВЕНТИВНА ПЕДАГОГІКА СІМ’Ї ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОФІЛАКТИКА ВІДХИЛЕНЬ У ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
План
1. Сім’я й освіта – основні соціальні інститути соціалізації дитини.
2. Види і особливості неправильного виховання дітей у сім’ї. Попередження
дитячого насилля і безпритульності як профілактика дезадаптованої
поведінки.
3. Моделі поведінки батьків у вирішенні проблем дітей. Родинне виховання як
основа збереження здоров’я. Превентивна освіта батьків.
4. Організація безпечного середовища в навчальному закладі. Значення
педагогічного колективу в розвитку превентивного світогляду учнів та
вихованців.
5. Превентивні тренінги в навчальному закладі.
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Завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте
наркогенних

сімейні

засобів,

негативні

насилля,

явища:

конфлікти,

насильство,

педагогічна

вживання

занедбаність,

бездоглядність.
2. Дайте характеристику типових моделей реагування батьків на дитину з
девіантною поведінкою.
3. Наведіть приклади негативних моделей виховання у сім’ї (рольова гра).
4. Напишіть сценарій превентивного заходу у формі дискусії на тему
«Особливості взаємодії батьків і дітей у конфлікті».
5. Заповніть таблицю:
Тип

Зміст

Форми, методи

Проблеми,

Рекомендації для

сім’ї

превен-

превентивної

з якими

удосконалення

тивної

роботи з сім’єю

стикається

превентивної

роботи з

фахівець у

роботи з сім’єю

сім’єю

роботі з
сім’єю

