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    Використання програм “Особиста  гідність. 

 Безпека життя. 

 Громадянська позиція”, 

“Творимо майбутнє відповідально і ощадливо” 

у виховній роботі з учнями загальноосвітніх 

шкіл міста Коломиї. 

 



Український фонд “ 

Благополуччя дітей ” 

2012-2014 н.р. 

Місія організації: 
забезпечення позитивних змін 

заради створення 

сприятливого середовища для 

розкриття повного потенціалу 

кожної дитини в Україні. 

 

Головна мета: розробка та 

впровадження інновацій у 

сфері соціальної роботи, 

мобілізація громад та розвиток 

партнерства заради 

поліпшення умов життя дітей 

та сімей.  



Український фонд “ Благополуччя дітей ”                               

Напрями діяльності: 
 

   мобілізація ресурсів громад і 

громадськості з метою запобігання 

та подолання бідності й 

безпритульності; 

   створення можливостей для 

людей посилити контроль за 

власним здоров’ям і здоров’ям своїх 

дітей; 

   підвищення виховного 

потенціалу української родини; 

   впровадження принципів і 

положень Конвенції ООН про права 

дитини у реальне життя.   



 Методична декада з виховної 
роботи та психологічної служби  
грудень 2012 н.р.  

 

На виконання плану роботи інформаційно-
методичного центру управління освіти на 
2012-2013 н.р., з метою педагогічного 
впливу на формування  адаптивної 
позитивної поведінки учнів; формування 
життєвих навичок, як спілкування, 
прийняття рішень, критичне мислення, 
управління емоціями, стресами та 
конфліктними ситуаціями, формування 
цінностей та презентації програми 
"Особистісна гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція".  



Ключові слова програми “Особиста  гідність. 

 Безпека життя. 

 Громадянська позиція” 

• ДОБРО 

• ГІДНІСТЬ 

• БЕЗПЕКА 

• ОБОВ’ЯЗОК 

• ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

• ПРАВА 

• ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ 



  
Методична декада з виховної роботи та 

психологічної служби  грудень 2012 н.р.    

Тематичні виховні години 

Бесіди 

Дискусії, диспути 

Усні журнали 

Конкурси малюнків та плакатів 

Станційні експреси; 

Рольові та ділові ігри 

Інші організаційні форми роботи 

Соціальні проекти, тренінги 

Кіно- та відеолекторії 



Круглий стіл «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція». Презентація 

проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної роботи та 

мобілізації громад» з підтримки Швейцарської 

Конфедерації. 



Настільні ігри “Рожеві 

окуляри”,  “Галопом по 

Європах!” з питань 

протидії торгівлі людьми 

для учнів 7-11 класів 

Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України 

настільні ігри “Рожеві 

окуляри” та “Галопом по 

Європах!” схвалені для 

використання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах (протокол № 11 від 1 

вересня 2011 р.) 



Комікси “Твоє життя –  

твій вибір!“ 

Комікси розраховані на 

підлітків 13-17 років та 

містять чотири історії з 

реального життя, що 

стосуються торгівлі 

людьми з метою трудової 

експлуатації, жебрацтва, 

використання для 

виготовлення 

порнографічної продукції, 

консумації.  

Український фонд “ Благополуччя дітей ” 



Конкурс малюнків на тему «Сім’я в 

житті людини».  



Конкурс-гра «Галопом по Європах».  



Навчальний відеофільм «Станція призначення 

життя». Перегляд  та обговорення фільму 

«Ліля назавжди»  

        



Станційний експрес «Діти мають 

права»  



 Просвітницько - профілактичне заняття з 

використанням коміксу  



Усний журнал «Небезпечна свобода»  



 

 

Інформацію про 

проведення методичної 

декади висвітлили на 

сторінках газети «Освіта 

Коломиї». 



Методичний фестиваль 2013 н.р. 

майстер-класи 



  
Власна методична розробка        2013 н.р. 



Обмін досвідом  

в рамках проекту 

2014 н.р. 



Форум – театр       2014 н.р. 



  
Насильство та жорстокість у школі. 

Реалії  сучасності(засідання методичного 
об’єднання 2014 н.р.) 

 ж 



  
Проект "Дитинство без насильства – покращення системи захисту 

дітей у Східній Європі“(тренінги з батьками 2013-2014 н.р.)  

http://www.childfund.org.ua/oak2009/
http://www.childfund.org.ua/oak2009/
http://www.childfund.org.ua/oak2009/
http://www.childfund.org.ua/oak2009/
http://www.childfund.org.ua/oak2009/


Програма соціально-фінансової освіти й виховання 

старшокласників 



  
Соціальна освіта навчить вас бути 
відповідальними громадянами, які  хочуть бути 
обізнаними та залученими в соціальні питання, 
що впливають на вас; 

фінансова ж освіта навчить вас важливим 
навичкам заощадження, складання бюджету, 
товарно-грошовим відносинам, а також 
зароблянню грошей для реалізації своїх 
ініціатив. 

 

 
«Цілі програми 

соціально-

фінансової освіти й 

виховання» 

 



Зміст програми соціально-фінансової 

освіти й виховання «Творимо майбутнє 

відповідально і ощадливо» 

 
 Змістовий модуль 1. Особистісне розуміння: роздуми про свою 

індивідуальність, цінності і думки, а також атмосферу сім'ї, про друзів. 

 Змістовий модуль 2. Права й обов'язки: вивчення суспільства 

громади, дослідження стану реалізації прав і виконання обов’язків. 

 Змістовий модуль 3. Збереження/ заощадження і витрати: 

вивчення відповідального використання і накопичення фінансових, 

природних і іншого виду ресурсів. 

 Змістовий модуль 4. Планування і складання бюджету: корисні 

інструменти і фундамент (підґрунтя для планування і складання 

бюджету (приміром, управління часом, список фінансових цілей, 

бюджетний листок). 

 Змістовий модуль 5. Соціальні й фінансові ініціативи 

проекти:інструкції і зразки управління керування проектами, які можуть 

вибирати учасники (на прикладі проведення дебатів, організації 

фотовиставки чи збору коштів), а також розробки власного чи групового 

соціального, фінансового чи змішаного проекту.   



Наші очікування від занять даної 

програми: 





Керована дискусія 

«Власна  думка» 



Чи згодні ви з тим що багаті люди 

розумні? 

3.avi


Чи потрібно робити 

 заощадження? 

4.avi
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