
План заходів з проведення всеукраїнської акції  

«16 днів проти насильства»  

25 листопада по 10 грудня 2022 року 

№ 

з/п 

Дата Назва заходу Відповідальні 

1 25.11.2022-

10.12.2022 

Інформаційні хвилинки: «Жорстока поведінка. 

Її наслідки», «Світ без насильства»; «Чи 

можуть Інтернет і мобільні телефони бути 

джерелом насилля?» 

Вихователі 

2 25.11.2022-

10.12.2022 

Флешмоб «Долоньки проти насильства». Педагог-організатор, 

класні керівники 

3 25.11.2022-

10.12.2022 

Тематичні години спілкування: «Права 

людини», «Єдність прав і обов’язків», 

«Насильство серед нас», «Скажемо «Ні!» 

насильству в сім’ї!», «Запобігання насильства 

над дітьми», «Сучасне рабство. Торгівля 

людьми», «Конфлікти та їх розв’язання», 

«Протидія булінгу», «Кібер грумінг». 

Класні керівники  

4 25.11.2022-

10.12.2022 

Провести засідання круглих столів: «Про 

використання гендерної рівності», «Уміння 

покладатися на свій досвід, розум і почуття», 

«Кримінальна відповідальність за жорстоке 

поводження відносно інших», «Життя без 

насильства», «НІ!» насильству в сім’ї», «Чи 

можуть Інтернет і мобільні телефони бути 

джерелом насилля?» 

Класні керівники  

6-9-х класів 

5 01.12.2022 Провести інтерактивні спілкування з нагоди 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом за 

темою: «СНІД – загроза для людства», «Обери 

життя» 

Класні керівники 

6 25.11.2022 -

10.12.2022 

Виставка дитячого малюнку «Дітям потрібен 

мир» 

Педагог організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

7 25.11.2022 -

10.12.2022 

Батьківські лекторій: «Батьківство в епоху 

цифрових технологій»: «Захист дітей онлайн»; 

«Сексуальний шантаж»; «Секстинг»; «Секс-

чатинг»; «Грумінг». 

Класні керівники, 

практичний психолог 

8 25.11.2022 -

10.12.2022 

Практичні заняття  «Вчимося жити разом», 

«Зупинимо насилля разом» 

 

Практичний психолог, 

класні керівники 

https://vimeo.com/464178591
https://vimeo.com/464179613
https://vimeo.com/464177511
https://vimeo.com/464176
https://vimeo.com/464176
https://vimeo.com/46418153


9 25.11.2022-

10.12.2022 

Перегляд та обговорення:  соціальних роликів 

щодо протидії насильству та торгівлі людьми: 

«Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо 

попередження сексуального насильства щодо 

дітей у колі довіри; «Почни говорити» для 

дітей та дорослих щодо попередження 

сексуальних домагань; перегляд фільмів: «Діти 

за гратами», «Безпечна школа!  Stop dulling»   

Класні керівники, 

вихователі 

10 25.11.2022-

10.12.2022 

Перегляд вебінару для педагогічних 

працівників щодо протидії торгівлі людьми, 

який допоможе провести навчальні заняття 

(уроки) з дітьми щодо протидії торгівлі людьми 

та ознайомитися з електронним курсом 

«Вирішую конфлікти та будую мир навколо 

себе» 

Педагогічні 

працівники 

11 25.11.2022 -

10.12.2022 

Флешмоб до Дня людей з обмеженими 

можливостями «Безбар’єрність - це» 

Класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/292080839
https://vimeo.com/477933967
https://www.youtube.com/watch?v=xhBbzN6l-Ew&t=510s


 

25 листопада до 10 грудня 

Міжнародна ація 

«16 днів проти насильства» 

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні 

важливі дати: 

25 листопада – Міжнародний день боротьби з 

насильством щодо жінок.  

1 грудня – Всесвітній  день боротьби зі СНІДом. 

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством. 

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

5 грудня – Міжнародний день волонтера. 

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, 

розстріляних у Монреалі. 

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. 

10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

Цьогоріч девіз кампанії 

«Розфарбуємо світ в помаранчевий колір 

 


