
  Особливості виховної роботи з 
попередження торгівлі людьми у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Регіональна  конференція 

16-17 квітня 2015р.  

м. Дніпропетровськ 

Наталя Москвіна, регіональний координатор у Донецькій 

області Українського фонду «Благополуччя дітей» 



мами 

 

  
— Дивись уперед, або  куди 

хочеш, головне, щоб ти 
дивилася  у потрібному 

напрямку. 
                           

 

 Л .Керролл 



  

Проектні громади    

І фаза, 2009-2011 рр 
 

    Донецька обл. 
(смт. Володарськ, с. 
Республіка 
Володарського р-ну, 
смт. Новоазовськ,   
с. Козацьке, 
Новоазовського р-
ну)  
 

 

 



  Пройшли навчання за програмою виховних 

заходів «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція»  класні 

керівники, педагоги,  практичні психологи 

ЗОШ, представники ВО, ЦСССДМ, ССН, 

НУО та ін. категорії фахівців 

Кількість вчителів  Всього 

отримали 

сертифікат 

працюють залучені 

до роботи 

Володарський  

район 

12 8 5 25 

Новоазовський  

район 

17 8 22 47 

Інші міста і райони 12 10 10 32 

104 



  
Володарський район Новоазовський район Всього 

Рік К-ть 

класів 

К-ть дітей Рік К-ть 

класів 

К-ть дітей К-ть 

класів 

К-ть  

дітей 

2009-2011 49 777 2009-2011 54 1072 103 1849 

 

Пройшли навчання за програмою 

виховних заходів «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 

учні 7-11 класів 

 



Конкурс плакатів 



Моніторингові візити,  

круглі столи 

 



Донецька область 

  створено інформаційно-ресурсний центр “СарС” 

(ЗОШ №2, м. Новоазовськ); 

  проведена інформаційна кампанія з питань 

попередження торгівлі людьми (ЗОШ №3, м. 

Новоазовськ); 

  організована робота сільського центру 

профорієнтації (с. Козацьке, Новоазовського р-ну) 

 

Участь ЗОШ у конкурсі 

міні-грантів 



Літній наметовий 

дитячий табір 

«КОМПАС» 

 



Донецька обл. 

 Артемівський        
(с. Парасковіївка); 

Володарський         
(с. Новокраснівка); 

Новоазовський       
(с. Павлопіль,            
с. Приморське); 

Олександрівський 
р-ни (с. Іверське)  

 

 
 

 

 Проектні громади    

ІІ фаза проекту, 2012-2015 



 “Школа міграції” (м. Маріуполь, листопад 2012) 

 Семінар-тренінг для представників пілотних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів з питань 
впровадження програми виховної роботи “Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” (м. 
Київ, грудень 2012); 

 Семінар-тренінг для представників пілотних 
професійно-технічних навчальних закладів за темою 
“Методика впровадження програми виховної роботи 
“Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція” (м. Київ, грудень 2012); 

 Семінар-тренінг “ 

 

 

 

 

 

 

Заходу ІІ фази проекту 



 Семінар-тренінг “Особливості впровадження 
програми “Творимо майбутнє відповідально та 
ощадливо” (березень-квітень 2013) 

 Семінар «Впровадження програми виховної роботи з 
учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 
курсів післядипломного підвищення кваліфікації 

фреш-тренінгу з обміну досвідом щодо впровадження 
програми виховної роботи «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» (жовтень 
2013); 

 Семінар-тренінг “Особливості впровадження 
тренінгової програми “Професія. Кар’єра. Успіх” 
(листопад 2013)     

 

 

 

 

 

Заходу ІІ фази проекту 



Павлопільська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. 

 Безпальченко Марина Миколаївна 



 В вересні 2013 введено факультатив 

“Протидія торгівлі людьми” (8-9 кл.) 



Роботи учнів до теми: “Дружба, 
закоханість, кохання”(частина І) 



Іверська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Творимо майбутнє відповідально 
та ощадливо 



 

 
Відгуки учнів. 

Чи подобаються  вам заняття за даною 
програмою? 

 “Да. Очень. Мне 

нравится то ,что в 

будущем я смогу 

адекватно оценивать 

свои  сили и 

“правильно”  мечтать” 

Вика  10 кл. 

“С начала я не хотел 

идти на первое занятие, 

но  все таки пошел, и не 

пожалел. Я понял что 

эти занятия могут 

сильно изменить мое 

будущее..»  

Максим 10 кл. 



Харцизька загальноосвітня школа №4  
  
 

 Масліченко Євгенія  
 





Комсомольськам ЗОШ І-ІІІ ст. №5, 
Старобешивський р-н 

Новіков Вадим Миколайович 



МОДУЛЬ 1. Особисте 
розуміння. 

МОДУЛЬ 2. Права та 
обов'язки. 

 



МОДУЛЬ 4. Планування і 
складання бюджету  
(теми 4. 2, 4. 3, 4. 4). 

МОДУЛЬ 5. Соціальні й 
фінансові 

ініціативи/проекти. 





Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Солдатова Ірина 



Засідання  учнівського самоврядування на тему: 

 “Що таке торгівля людьми?” 



Перегляд  та  коментар  документальних  

фільмів  

 з учнями 10 класу 



 Гра “Рожеві 

окуляри”.   

 Учні 9 класу  

намагаються  

відповісти на  

складні питання  

гри. 

Оформлення  тематичного 

стенду:  “Що таке  торгівля 

людьми”, “Права дитини”. 





мами 

 

 
 

Очікувані результати: 
- успішне поєднання елементів елементів  

тренінгових занять та інтерактивних вправ 
Програми… з традиційними формами роботи 

на уроках літератури; 
- надання методичної підтримки педагогам у 

реалізації розвиваючих та виховних цілей 
уроків; 

-  Підвищення зацікавленості учнів у вивченні  
предметів “ Українська література ”, “ Світова 

література ” 

 



Краще знати,куди йдеш, ніж 
мандрувати невідомо де. 
                                       Л.Керролл 
                                                                                              


