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Секција за здравствено-васпитни рад



Циљ секције за здравствено-васпитни рад је спремност ученика да стечена стручна знања правилно пимењују у свакодневном животу и спремност да сопствена знања поделе са ученицима других школа, као и са свим актерима у њиховом животу.

Задаци: 

-	Оспособљавање ученика за ефикасно и критичко коришћење стечених стручних знања и техника из здравстевног васпитања;

-	Промоција заштите здравља, хуманих вредности, толеранције, солидарности и сарадње међу младима;

-	Развијање свесне одговорности о значају спровођења здравствено васпитног рада са појединим групама становништва.

Оперативни задаци:

1. Значај перманентне едукације свих друштевних група у спровођењу здравствене заштите;

2. Значај правилне исхране и поступци превенције код поремећаја исхране;  

3. Промовисање значаја физичке активности и боравка у природи, потребе за усклађеним дневни ритам, превенција употребе психоактивних супстанци: дувана и алкохола, превенција рака дојке,АИДС-а, „Светског дана здравља“ итд;

4. Примене метода здравствено-васпитног рада у раду са појединим групацијама становништва.



Начин остваривања: предавања, видео презентације, здравствене изложбе, рад у малој групи, метода демонстрације, играње туђе улоге, креативне радионице. Корелација са другим секцијама и превентивним центрима здравствен

                                         



















План и програм рада секције за здравствено-васпитни рад  за школску 2018/2019 год. 

Вођа секције:Татјана Милутиновић



		р. бр.

		Активности

		Место 

		Начин реализације

		Динамика

		Носилац

(Име и презиме)



		1.

		Састанак са члановима секције.

Анкетни упитник за чланове секције.



		Школа





		Обавештавање,

информисање, дискусија

		септембар

		Наставници:

Татјана 

Милутиновић

Вукосава Продановић;;

Гордана 

Стевановић;

Данијела

Симић;

Ученици (чланови секције);

Одељенске старешине;

Предавачи(про-

фесори и лекари).

Центар за промоцију здравља.





		2.

		Предавање и здравствена 

изложба на тему:

,,Буди здрав, правилно се храни.“



		Школа;Центар за промоцију здравља;

		Предавања,

видео презентације,

здравствено-васпитне

изложбе,



		октобар

		



		3.

		Промоција здравих стилова живота-здравствено-васпитне акције поводом:,,Светског дана борбе против шећерне болести“

		Школа;Центар за промоцију здравља;,,Пешачка зона“



		Групне и индивидуалне активности,

радионице,здравствене трибине.

		новембар

		



		4.

		Здравствена изложба и предавања на тему:,,Сида и 

друге полно преносиве болести.“

Промоција здравих стилова живота-здравствено-васпитне акције поводом:,,Светског дана борбе против ХИВ инфекције“

		Школа;Центар за промоцију здравља;

		Предавања,

видео презентације,

здравствено-васпитне

изложбе, групне и индивидуалне активности





		децембар

		



		5.

		Здравствена изложба на тему:Пушење или здравље“

Промоција здравих стилова живота-здравствено-васпитне акције поводом:,,Националног дана без дуванског дима“















		Школа;Центар за промоцију здравља;,,

		Групне и индивидуалне активности,

радионице,здравствене трибине.

		јануар

		



		6.

		Здравствена изложба на тему:,,Истине и заблуде о алкохолу“Предавање уз приказ методе играња туђе улоге на тему:,. Истине и заблуде о алкохолу.“



		Школа



		Предавања,

видео презентације,

здравствено-васпитне

изложбе,



		фебруар

		Наставници:

Татјана 

Милутиновић

Вукосава Продановић;

Гордана 

Стевановић;

Данијела

Симић;

Ученици (чланови секције);

Одељенске старешине;

Предавачи(про-

фесори и лекари).

Центар за промоцију здравља.





		7.

		Здравствена  изложба

на тему: „Заштитимо се од туберкулозе”

Промоција здравих стилова живота;здравствено-васпитне акције поводом:,,Светског дана борбе против туберкулозе“.

		Школа;Центар за промоцију здравља;

		Здравствено-васпитне

изложбе, групне и индивидуалне активности



		март

		



		8.

		Промоција здравих стилова живота;здравствено-васпитне акције поводом: ,,Светског дана здравља“

		Школа;Центар за промоцију здравља;

		Здравствено-васпитне

изложбе, групне и индивидуалне активности, радионице,здравствене трибине.



		април

		



		9.

		Промоција здравих стилова живота;здравствено-васпитне акције поводом,,Међународног дана физичке активности“.

		Школа;Центар за промоцију здравља;,,Пешачка зона“



		Групне и индивидуалне активности,

радионице,здравствене трибине.

		мај

		



		10.

		Промоција здравих стилова живота;здравствено-васпитне акције поводом: 

,,Светског дана борбе против наркоманије“.



		Школа;Центар за промоцију здравља;,,Пешачка зона“



		Групне и индивидуалне активности,

радионице,здравствене трибине.

		јун

		














ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СЕКЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

Радом ове секције руководили су наставници: Милутиновић Татјана, Продановић Вукосава, Стевановић Гордана,Симић Данијела 

У овој школској години секција  има 23  члана и то су ученици трећег разреда .

Секција је почела са радом у септембру 2018. године, а програм рада секције је усвојен на почетку школске године.

 У септембру  је спроведен анкетни упитник са члановима секције. Анализом упитника, дошло се до закључка да су ученици заинтересовани да поред предвиђених тема планом и програмом секције желе да се информишу и о другим темама као што су:  превенција болести зависности, коцка као болест зависности,превенција полно преносивих болести, правилна исхрана…

Из анкете се такође  види да ученицима највише одговара метод  предавања са дискусијом и рад кроз креативну радионицу. 

Руководиоци секције су одржали састанак са члановима ,,Центра за промоцију здравља“ како би усагласили одређене програмске садржаје.

У току овог месеца чланови секције су добили своја задужења за даљи рад.

У септембру  27.09.2018.год.поводом обележавања ,,Светског дана срца“ у Институту за јавно здравље организована је конференција за штампу,на којој су присуствовали Вукица Продановић,Данијела Симић као руководиоци секције  и Јелена Тодоровић –кординатор здравствене неге.


28.09.2018.год. одржана је централна манифестација поводом ,,Светског дана срца“ у пешачкој зони.Чланови секције су промовисали здраве стилове живота и делили штампана здравствено васпитна средства.

У октобру  поводом Светског дана старих особа у Геронтолошком центру обележен је дан старих особа у трајању од два дана.Чланови секције су присуствовали предавању на тему:Превенција кардио васкуларних болести.“ Предавање је одржала др Љиљана Кастратовић.Ово предавањеје организовано у сарадњи са Тимом за за сарадњу са локалном самоуправом. 

У просторијама школе је организована здравствена изложба  на тему: ,,Буди здрав правилно се храни“.


17.10.2018.год у сарадњи са Институтом за јавно здравље чланови секције су присуствовали и учествовали у дефилеу у тржници  на Аеродрому ,а поводом обележавања ,,Светског дана  хране“.На исту тему одржано је и предавање у Основној школи ,,Мирко Јовановић“.


У новембру  чланови секције  су сарадњи са Институтом за јавно здравље одржали предавање у основној школи,,21 октобар“ учеицима петог разреда на тему:Штетно дејство дувана на здравље младих.“

15.11.2018.год. у сарадњи са Тимом за инклузију и Тимом за  сарадњу са локалном самоуправом чланови секције су узели учешће у организацији предавања на тему:,,Мрвице знања о глувим особама“.

У истом месецу чланови секције су у сарадњи са Институтом за јавно здравље и Тимом за за сарадњу са локалном самоуправом узели учешће и на продајној изложби радова у центру града поводом ;;Европског дана аутизма“.

У новембру месецу  организована је радионица поводом обележавања  ,,Светског дана борбе против шећерне болести“.  


У децембру  је организована здравствена изложба поводом 1. децембра, Светског дана борбе против сиде.Ове године је Светски дан борбе против СИДЕ обележен под слоганом ,,Сазнај свој статус“. 

-13.12.2018.год. одржано је предавање о превенцији наркоманије и чланови секције су присуствовали предавању.Предавање је организовано  у сарадњи са полицијском управом и психијатријском клиником.


Чланови секције су на исту тему тога дана организовали здравствену изложбу ученичких радова.

У јануару је организована здравствена изложба на тему: ,, Пушење или здравље“. 

Све  активности предвиђене планом и програмом секција је успешно реализовала у првом полугодишту  захваљујући ангажовању ученика трећег разреда .

Остале  активности које су реализоване резултат су добре сарадње са Тимом за сарадњу са локалном самоуправом и Тимом за инклузију (обележавање Светског дана старих особа,предавање на тему,,Мрвице знања о глувим особама“,Европски дан аутизма).




Септембар – Секција је почела са радом и усвојен је програм рада. Спроведен је 
анкетни упитник са члановима секције и дошло се до закључка да поред 
предвиђених тема планом и програмом секције, ученици желе да се информишу и 
о другим темама као што су: превенција болести зависности, коцка као болест 
зависности,превенција полно преносивих болести, правилна исхрана…
Из анкете се такође  види да ученицима највише одговара метод  предавања са 
дискусијом и рад кроз креативну радионицу.



Септембар - 27.09.2018.год.поводом обележавања ,,Светског дана срца“ у 
Институту за јавно здравље организована је конференција за штампу,на којој су 
присуствовали Вукица Продановић,Данијела Симић као руководиоци секције  и 
Јелена Тодоровић –коoрдинатор здравствене неге.



Септембар - 28.09.2018.год. одржана је централна манифестација поводом 
,,Светског дана срца“ у пешачкој зони.Чланови секције су промовисали здраве 
стилове живота и делили штампана здравствено васпитна средства.



Октобар– Урађена је здравствена изложба на тему “Буди здрав, правилно се 
храни”.



Октобар - 17.10.2018.год у сарадњи са Институтом за јавно здравље чланови 
секције су присуствовали и учествовали у дефилеу у тржници  на Аеродрому ,а 
поводом обележавања ,,Светског дана  хране“.На исту тему одржано је и 
предавање у Основној школи ,,Мирко Јовановић“.



Октобар– У октобру поводом Светског дана старих особа у Геронтолошком центру обележен 
је дан старих особа у трајању од два дана.Чланови секције су присуствовали предавању на 
тему:Превенција кардио васкуларних болести.“ Предавање је одржала др Љиљана 
Кастратовић.



Новембар – чланови секције  су сарадњи са Институтом за јавно здравље одржали 
предавање у основној школи,,21 октобар“ ученицима петог разреда на 
тему:Штетно дејство дувана на здравље младих.“



Новембар - 15.11.2018.год. у сарадњи са Тимом за инклузију и Тимом за сарадњу 
са локалном  самоуправом чланови секције су узели учешће у организацији 
предавања на тему:,,Мрвице знања о глувим особама“.



Новембар - Организована је радионица поводом обележавања  ,,Светског дана 
борбе против шећерне болести“.  



Децембар – Организована је здравствена изложба поводом 1. децембра, Светског 
дана борбе против сиде.Ове године је Светски дан борбе против СИДЕ обележен 
под слоганом ,,Сазнај свој статус“. 



Децембар - 13.12.2018.год. одржано је предавање о превенцији наркоманије и 
чланови секције су присуствовали предавању.Предавање је организовано  у 
сарадњи са полицијском управом и психијатријском клиником. Чланови секције су 
на исту тему тога дана организовали здравствену изложбу ученичких радова.



Јануар - Организована  је здравствена изложба на тему: ,, Пушење или здравље“. 



За крај
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	����Децембар - 13.12.2018.год. одржано је предавање о превенцији наркоманије и чланови секције су присуствовали предавању.Предавање је организовано  у сарадњи са полицијском управом и психијатријском клиником. Чланови секције су на исту тему тога дана организовали здравствену изложбу ученичких радова.���
	Јануар -  Организована  је здравствена изложба на тему: ,, Пушење или здравље“. 
	За крај�

