Виховання статевої культури підлітків з особливими освітніми потребами
як засіб збереження здорового мікроклімату в учнівському середовищі.

З метою формування статевої культури підлітків робота соціального педагога в школі
організована як багатосторонній процес взаємодіі з учнями,батьками, лікарями, іншими
фахівцями з даного питання. В цьому році у зв’язку з пандемією дана робота з із співпраці
з позашкільними закладами, медичними установами, благодійними фондами,
громадськими організаціями проводиться в дистанційній формі з використанням освітньої
платформи ZOOM і надалі планується проводитись.
На даний час з метою формування в учнів свідомого ставлення до планування сім’ї та
відповідального батьківства проводяться дистанційні заняття із залученням консультанта
БФ «Дар життя» Стадник Л.В. Так в листопаді проведено два заняття з дівчатками 7-8кл.
на тему: «Статеве дозрівання дівчаток». Соціальний педагог проводить індивідуальні та
групові бесіди з даного питання. В учнів є можливість отримати відповіді на питання, що
ім цікаві (скринька запитань -відповідей). Згідно запитань учнів планується робота із
залученням фахівців, які можуть допомогти. Також розпочався цикл бесід з дівчатками
спільно з шкільним лікарем Ригою О.Ю. з метою прищеплення навичок особистої гігієни.
Проведено заняття з учнями 7-8кл. на теми: «Статева гігієна дівчаток», «Як дорослішає
дівчинка».
Заплановано проводити і надалі заняття з учнями у співпраці з консультантом БФ «Дар
життя» на теми: «Здоровий спосіб життя» (з учнями 1-6 кл.), «Шкідливі звички» (з
учнями 6-11кл.), «Людське життя- найголовніше диво» (8-12кл.), «Аборти і іх наслідки»
(11-12кл.). Планується до занять з дівчатками залучити лікаря-гінеколога жіночої
консультації ТКМС лікарні №2 та лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірновенерологічного диспансеру (для хлопців).
На листопад заплановано заняття з учнями з метою захисту від сексуального насилля із
залученням тренера «Ла Страда-Україна» Коростіль М.П. На грудень заплановано бесіди,
тренінгові заняття, відеолекторії з учнями метою яких є: поширення інформації серед
учнів про небезпеку куріння цигарок, кальяну, шкідливості електронних цигарок та
наслідки вживання алкогольних і наркотичних речовин. Планується організувати онлайнбесіду (в грудні) з лікарем КНП «Тернопільського обласного медичного центру соціальнонебезпечних захворювань з метою підвищення поінформованості учнів із проблем
ВІЛ/СНІДу».
Також планую провести анкетування учнів «Звідки ви отримуєте інформацію про
статеві стосунки?». Відповіді учнів дадуть можливість запланувати подальшу роботу з
даного питання на II семестр навчального року. Така робота забезпечить підлітків
необхідною грамотною інформацією з питань статевої культури, допоможе пройти етап
подорослішання та досягти психологічного комфорту.

