ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
ПРЕВЕНЦІЯ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ, АЛКОГОЛЮ, НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ЗАПОБІГАННЯ ВІЛ/СНІДУ
ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА
План
1. Сучасний стан проблеми раннього куріння і алкоголізації.
2. Проблеми впровадження ранньої превенції.
3. Роль батьків у формуванні нездорового способу життя.
4. Авторські методи позбавлення від тютюнової залежності.
5. Превентивна робота з різними групами ризику щодо вживання тютюну і
алкоголю.
6. Поняття про ВІЛ/СНІД. Соціально-психологічні наслідки зараження
ВІЛ/СНІДом.
7. Проблема лікування ВІЛ/СНІДу. Стратегія «зменшення шкоди» серед
ін’єкційних наркоманів і працівників секс-послуг як превенція епідемії
ВІЛ/СНІДу в суспільстві.
4. Особливості превенції ВІЛ/СНІДу в суспільстві. Превентивна робота серед
цільових груп ризику.
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Завдання для самостійної роботи:
1. З’ясуйте й обґрунтуйте фактори соціальної природи алкоголізму,
токсикоманії. Визначте механізми і особливості формування тютюнової і
алкогольної залежності в молодому віці.
2. Визначте

сутність

первинної

превенції

в

родинній

педагогіці.

Охарактеризуйте субкультурні впливи групи однолітків.
3. Розробіть макет соціальної реклами з питання превенції вживання тютюну і
алкоголю.

4. Визначте сутність превенції ін’єкційного вживання наркотиків як найбільш
високого ризику зараження ВІЛ, гепатитами групи В, С тощо.
5. Визначте сутність сексуальної просвіти у превенції ВІЛ/СНІДу в
суспільстві. Охарактеризуйте методи роботи із неповнолітніми з метою
профілактики ВІЛ/СНІДу.

