
 

№ 

з/п Зміст заходу Дата заходу 
Учасники 

 

Виконавець 

 

1 Оформлення стенду «16 днів проти 

насильства». 

24.11.2022  соц. пед., 

практичний 

психолог 

2 Проведення анкетування на виявлення 

жорстокого поводження з дітьми 

02.12.2022(14.20) 

07.12.2022(14.20) 

5-А кл. 

5-Б кл. 

пр. психолог 

3 Конкурс малюнків «Гендерна рівність 

– рівні права жінок і чоловіків». 

25.11. 2022- 

02.12.2022 

 

6-А-6-Б кл.,  

7-А-7-Б кл. 

педагог - 

організатор 

4 Година психолога на тему: « Шляхи 

вирішення конфліктів.  Способи 

саморегуляції». 

24.11.2022(8.30) 

28.11.2022(11.35) 

4-А кл. 

4-Б кл. 

пр. психолог 

5 Презентація  «Порядок дій у ситуації 

домашнього насильства». 

28.11.2022 

(15-15) 

Нарада пед. 

колективу 

 

соц. пед. 

6 Виступ на батьківських зборах на 

тему: «Взаємини в системі  батьки-

діти». 

29.11.2022(19.00) 

07.12.2022(19.00) 

 

10-Б кл. 

10-А кл. 

пр. психолог 

7 Анкетування учнів на знання прав 

людини. (за допомогою застосунку 

Googl форми) 

28.11.2022 -

02.12.2022 

 

6-А -6-Б кл. 

7-А - 7-Б кл. 

соц.  пед. 

8 Проведення настільної інтерактивної 

просвітницько-профілактичної 

карткової гри  «Рожеві окуляри» з 

метою підвищення рівня знань, 

уявлень та розуміння щодо проблем, 

пов’язаних з торгівлею людьми. 

25.11.2022     

7 урок (14-20) 

 

 

 5-А кл. 

 

 

соц. пед 

педагог - 

організатор 

9 Проведення настільної інтерактивної 

просвітницько-профілактичної 

карткової гри «Рожеві окуляри» з 

метою підвищення рівня знань, 

уявлень та розуміння щодо проблем, 

пов’язаних з торгівлею людьми. 

30.11.2022      

7 урок(14-20) 

 

  5-Б кл. 

 

 

соц. пед 

педагог - 

організатор 



10 Дебати «Гендерна рівність: що це і як 

цього досягти ?» 

01.12.2022 

7 урок(14-20) 

 

 11 –А кл. педагог - 

організатор 

11  До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 

Інтерактивний захід – гра « ВОЛОДАР 

КІЛЕЦЬ» ( Профілактика ВІЛ/ СНІДу 

та ризикованої поведінки) 

01.12.2022       

8 урок(15-15) 

9-А- 9-Б кл. ЗДВР 

12 До Міжнародного дня людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями . 

Перегляд мультфільмів: «Тамара», 

«Мотузки», «Подарунки», «Соловейко 

з одним крилом». 

03.12.2022 1-4 класи класоводи 1-4 

класів 

13  Підбиття підсумків конкурсу 

малюнків « Гендерна рівність – рівні 

права жінок і чоловіків.» 

05.12.2022 

(15-15) 

6-7 класи педагог - 

організатор 

14 Аналіз результатів анкетуванняучнів 

на знання прав людини 6-7-х класів. 

05.12.2022 

(15-15) 

Нарада  пед. 

колективу 

соц. пед. 

15 Перегляд відеофільму« Станція 

призначення – життя» ( з подальшим 

обговоренням проблем торгівлі 

людьми). 

 08.12.2022   

6 урок(13-25) 

8-А кл. 

8-Б кл. 

 

соц. пед. 

педагог - 

організатор 

 

16 Аналіз  результатів  анкетування учнів 

на виявлення жорстокого поводження 

12.12.2022 нарада пед. 

колективу 

пр. психолог 

 

 


