Тема: «Абетка здоров 'я»
Тривалість проекту: щороку.
Тип проекту: колективний, навчально-діяльнісний.
Мета проекту: Формування здорового способу життя шляхом підвищення рівня обізнаності
учнівської молоді, посилення інформаційно-просвітницької та освітньо-профілактичної роботи
у школі; формування інформаційного простору для дітей різних вікових категорій; залучення
школярів до пошуку, аналізу, і поширення інформації щодо проблем здоров'я та шляхів їх
подолання.
Завдання проекту:
Планування та здійснення виховної роботи, надання інформаційної допомоги учням з питань
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
Формування здорового способу життя;
Надання можливостей учням реалізовувати власні інтереси та інформаційні потреби в
дружньому неформальному середовищі, власні ініціативи шляхом залучення до пропаганди
здорового способу життя.
Учасники: учні 5-11-х класів, педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи
Ярош Н.Д. класні керівники 5-11-х класів.
Види діяльності реалізації проекту:
1. Огляд інформаційно-освітніх матеріалів для роботи над проектом.
2. Робота консультативного пункту Проектної ради.
3. Навчання лідерів цільових творчих груп.
4. Індивідуальні бесіди з представниками творчих цільових груп.
5. Напрацювання інформаційних матеріалів з профілактики негативних явищ у молодіжному
середовищі учнями, які вивчили, усвідомили і змогли довести до ровесників проблему
необхідності ведення здорового способу життя.
6. Творчий захист складових проекту, виступ агітбригад «Анти-СНІД».
7. Ознайомлення учнів школи, педколективу, батьків з матеріалами, зібраними учнями під час
роботи.
Для координації роботи була створена Проектна рада. Для кожної вікової групи Проектною
радою були визначені головні напрямки роботи.
Учні працюють за напрямком соціального здоров'я над проектом «Моє здоров'я і здоров'я
людей, що мене оточують». Вони досліджують такі питання: стосунки між дівчатами та
хлопцями, традиції збереження здоров'я у сім'ї, права дитини на здоров'я у сім'ї та суспільстві,
готуємось стати дорослим, здоровим бути модно.
Очікувані результати проекту: у результаті реалізації проекту створити дружню, неформальну
атмосферу спілкування школярів для реалізації їхніх інтересів, що, безумовно, сприяє їхньому
розвитку, робить їх соціальне активними. Діяльність у рамках проекту дасть можливість усім
його учасникам реалізувати свої права на доступ до інформації, свободу висловлювати думку.
Визначення волонтерів у справі пропаганди здорового способу життя. Збереження та
поліпшення здоров'я школярів, осмислення цінності життя і здоров'я, а також виховання в
учнів зацікавленості до власного здоров'я, утвердження здорового способу життя як основи
збереження здоров'я та профілактики захворювань.
Продукт діяльності: - стінгазети, інформаційні бюлетені. В рамках проекту «Абетка здоров'я»
такі виховні заходи:
1. Сумісний проект вчителів та учнів школи «Спортивний марш»;
2. Виступ агітбригади "Запобігти, врятувати, допомогти!"
3. День толерантності!

