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Директор ліцею-інтернату

ПЛАН ЗАХОДІВ  
акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства» 

з 25 листопада до 10 грудня 2020 року

БЕСЕДА

№

п/п
Захід Дата Відповідальні

1. Радіогазета з оголошенням про початок проведення акції «16 
днів проти гендерно зумовленого насильства» (з історії 
запровадження акції). Розміщення матеріалів на шкільному сайті 
(з планом проведення акції у ліцеї-інтернаті). Оформлення 
куточка на першому поверсі ліцею-інтернату за тематикою акції.

25 листопада Адміністрація, класні керівники, вихователі 
3-11 класів, психолог

2. Урок протидії домашньому насильству до Міжнародного дня 
боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок (ознайомлення 
підлітків із формами домашнього насильства та його проявами).

25 листопада Психолог

3. Бесіди, лекції, інформаційні години, години психолога, 
перегляди тематичних відеороликів та фільмів за тематикою 
неприпустимості будь-яких видів насильства щодо жінок і 
дівчат, попередження домашнього насильства і насильства за 
ознакою статі, забезпечення прав жінки і матері, відповідального 
материнства, національних традицій у вихованні майбутніх 
матерів -  берегинь роду, забезпечення принципів тендерної 
рівності «Життєві ролі сучасної жінки», «Неприпустимість

25 ли стоп ада (до
М іжнародного дня 

боротьби за ліквідацію 
насильства над жінками 

25.11)

Психолог, бібліотекар, 
класні керівники, вихователі 3-11 класів



насильства щодо жінок», Ні! -  всім формам насильства щодо 
жінок та дівчат», «Українська жінка -  берегиня роду» та ін.

4. Анкетування учнів «Загроза ВІЛ/СНІДу: що ви знаєте про це» 
щодо знань про ВІЛ/СНІД, попередження про небезпеку 
інфікування, необхідність відповідального ставлення до свого 
здоров’я.
Бесіди, лекції, інформаційні години, флеш-моби за темами 
«Повідомлений -  озброєний. Скажемо СНІДу -  «Ні!», «Бережи 
здоров’я і життя», «Будьмо пильними. Небезпека ВІЛ/СНІДУ».

1 грудня (до
Всесвітнього дня 

боротьби із СНІДом)

Психолог, педагог-організатор, класні 
керівники, вихователі 3-11 класів, 

учителі основ здоров’я, медичні працівники

5. Перегляд і обговорення фільмів «Ловці мрій» «Історії людей, 
що потрапили в ситуацію торгівлі людьми», відеороликів 
Мінсоцполітики із протидії дитячому жебракуванню  
«Зупинимо дитяче жебракування разом!», «Зупинимо 
торгівлю людьми разом!» та ін. (щодо протидії торгівлі 
людьми).
Бесіди, лекції, онлайн-презентації, тематичні огляди друкованих 
видань, години психолога, інформаційні виховні години щодо 
протидії сучасному рабству, торгівлі людьми.

2 грудня (до
Міжнародного дня 

боротьби за скасування 
рабства -2 грудня )

Психолог, педагог-організатор, класні 
керівники, вихователі 3-11 класів

6. Виховні години, онлайн-презентації «Добро врятує світ», 
«Людина починається з добра», «М илосердя як найвища 
людська чеснота», за тематикою історії запровадження 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю, непересічного значення 
милосердя та доброчинності, неупередженого та толерантного 
ставлення до людей з обмеженими фізичними можливостями.

3 грудня (до
М іжнародного дня осіб з 

інвалідністю)

Психолог, педагог-організатор, класні 
керівники, вихователі 3-11 класів, медичні 

працівники

7. Лекції, інформаційні години за тематикою історії виникнення 
волонтерського руху в Україні, діяльності сучасних

4 грудня (до
М іжнародного дня

Психолог, педагог-організатор, класні 
керівники, вихователі 3-11 класів



волонтерських організацій «3 історії волонтерського руху», 
«Волонтерський рух у світі й Україні», «Допомога поруч».
Акція з упорядкування пам’ятних місць, надання допомоги 
людям поважного віку, ветеранам, особам, які потребують 
сторонньої уваги і допомоги.

волонтера -  5 грудня)

8. Інформаційні години, лекції, бесіди, круглі сголи, ділові ігри, 
онлайн-презентації за темами: «За тендерну рівність», «Про 
протидію гендерному насильству», «Щ о таке гендер?», «Про 
рівні права чоловіків і жінок» (дотримання принципів 
тендерної рівності та недискримінації, рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах суспільства, недопущення проявів 
расизму, ксенофобії, сексизму, домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі відповідно до світових 
демократичних засад).

6 грудня (до річниці 3 
дня «М онреальської 

різанини» -  6 грудня)

Психолог, педагог-організатор, класні 
керівники, вихователі 8-11 класів

9. Інформаційні години, лекції за тематикою неприпустимості 
корупції в суспільстві, з історії світової практики боротьби 3 
корупцією «Суспільство проти корупції», «Боротьба з корупцією 
в Україні».

9 грудня
(до Міжнародного дня 
боротьби з корупцією 

9 грудня)

Уч. фінансової грамотності, класні 
керівники, вихователі 5-11 класів

10. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення 10 грудня Учителі правознавства, 
класні керівники, вихователі 3-11 класівЗагальної декларації прав людини.

11. Бесіди, виховні та інформаційні години, години психолога. 
Тренінги, флешмоби, конкурс листівок, плакатів, малюнків за 
тематикою історії боротьби людства за права людини щодо прав 
громадянина України, прав дитини «3 історії боротьби за права 
людини», «Права маленької дитини», «Які я маю права?».

10 грудня (до
М іжнародного Дня прав 

людини)

Учителі правознавства, 
класні керівники, вихователі 3-11 класів

12. Виставка друкованих видань за тематикою «Права людини», 
«Дитина має право», «світ без насильства», «Стоп булінг: ні -  
насильству в учнівському середовищі».

10 грудня (до
М іжнародного Дня прав 

людини)

Бібліотекар



13. Анкетування учнів за темою: «Ваше ставлення до булінгу» Протягом акції Психолог

14. Бесіди, інформаційні та виховні години, круглі столи, година 
психолога, тренінги щодо запобігання булінгу в учнівському 
середовищі; булінгу з використанням інформаційно- 
комунікаційних технологій; кібербулінгу; захисту дітей від 
сексуальних ризиків в Інтернеті, секстингу, грумінгу; 
наприпустимості будь-яких форм дискримінації та насильства в 
учнівському середовищі, сім’ї, суспільстві, важливості виховання 
толерантного ставлення до оточуючих. «Про булінг», 
«Законодавство України щодо булінгу», «Принцип 
толерантності», «Вчимося толерантності», «Правила і переваги 
безконфліктної поведінки», «Як захистити себе від насильства в 
сім’ї, куди звертатися за допомогою».

Протягом акції Психолог,
класні керівники, вихователі 3-11 класів

15. Конкурси плакатів, листівок, стіннівок за тематикою акції Протягом акції Психолог, педагог-організатор, учитель 
образотворчого мистецтва, класні 
керівники, вихователі 3-11 класів

16. Лекції для педагогів «Протидія шкільному булінгу», 
«Законодавство України щодо протидії домашньому 
насильству», «Психічне здоров’я школярів», «Застереження 
щодо кібербулінгу та інших небезпечних викликів сучасності».

Протягом акції Психолог, медичні працівники

17. Бесіди з батьками щодо недопущення жорстокого поводження з 
дітьми, відповідальність за порушення норм законів України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)», недопущення жорстокого 
поводження з дітьми та домашнього насильства.

Протягом акції Психолог,
класні керівники, вихователі 3-11 класів

18. Виставка малюнків молодших школярів за темою «Щасливе 
дитинство».

Протягом акції Класні керівники, вихователі 3-4 класів




