
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ

«Використання навчальних настільних ігор та методу кейсів 
у просвітницько-виховній роботі з дітьми 

з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми»

ОН-ЛАЙН ЧАСТИНА. Освоєння теоретичних матеріалів семінару-тренінгу.

Самостійне  ознайомлення  учасників  з  проблемою  торгівлі  людьми  в  Україні  та  світі  та
шляхами її попередження.

Рекомендовані ресурси:

1.  Освітній курс  «  Торгівля  людьми  —  сучасне  рабство  »  ,  розроблений  Представництвом
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні (40 хв.). Курс також можна використовувати
для ознайомлення з проблемою дітей середньої та старшої школи. Увага! З технічних причин
курс доступний лише у браузері Internet Explorer.

3.  Дистанційний  курс  «Протидія  торгівлі  людьми  в  Україні»,  розроблений  Організацією  з
безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (ОБСЄ),  містить  концептуальні  положення  щодо
попередження  та  протидії  торгівлі  людьми  в  Україні  та  методологічні  засади  здійснення
превентивної роботи у закладах загальної середньої освіти.

4.  Результати  дослідження щодо обізнаності  про ризики торгівлі  людьми серед уразливих
дітей  та  молоді  в  Україні,  що  було  проведене  у  2019  р.  GfK  Ukraine  на  замовлення
Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

5. Статистика та аналіз МОМ про ситуацію торгівлі людьми в Україні, 2019 р.

6.  Дослідження з  питань міграції  та  торгівлі  людьми: Україна,  Молдова,  Білорусь та Грузія,
проведене у 2019 році на замовлення МОМ.

ОФ-ЛАЙН ЧАСТИНА. Ознайомлення з дидактичними матеріалами для роботи з дітьми з 
питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми.

10:00 – 11:30 Сесія 1. Відкриття заходу. Вступна частина.

Використання  навчальних  настільних  ігор  у  просвітницько-виховній
роботі з дітьми з питань безпечної міграції та попередження торгівлі
людьми

11:30 – 12:00 Перерва

12:00 – 13:30 Сесія  2. Особливості  використання  настільної  гри  «Ліза  та  її  друзі
подорожують світом»

https://www.stoptrafficking.org/
https://iom.org.ua/sites/default/files/iom_regional_ct_survey_2019_ukr_print.pdf
https://stoptrafficking.org/sites/default/files/mom/IOM_Counter_Trafficking_Programme_2019_ukr.pdf
https://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings_on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf
https://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings_on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/about


13:30 – 14:30 Обід

14:30 – 16:00 Сесія 3. «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» — 
програма виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми. 
Особливості використання настільних ігор «Галопом по Європах» та 
“Рожеві окуляри”

16:00 – 16:15 Перерва

16:15 – 17:00 Сесія 4. Комікси як метод кейсів у профілактичній роботі.

Підведення підсумків, вручення свідоцтв.

Захід організовано в межах проєкту «Попередження торгівлі людьми шляхом формування
життєвих  компетентностей  дітей»,  що  впроваджує  Український  фонд  «Благополуччя
дітей»  у  партнерстві  з  Представництвом  Міжнародної  організації  з  міграції  (МОМ)  в
Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.


