
План заходів з нагоди проведення 

 Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

 в Бережанському ліцеї в період з 25.11 по 10.12. 2021 року 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання, 

вікова 

категорія 

Відповідальні 

1 Заходи з оголошення про початок 

проведення акції. Розміщення 

матеріалів на сайті закладу освіти 

25.11 

3-11 класи 

Заступник 

директора 

2 Імітаційна гра «Розкажи про 

насильство» 

25.11 

5-8 класи 

Практичний 

психолог 

3 Інформаційно-просвітницька 

година «Як уникнути насильства в 

сім’ї» 

01.12 

5-8 класи 

Вихователі 

4  Урок «(Не)дитячі стосунки 

онлайн» 

03.12 

9-11 класи 

Вихователі 

5  Психолого-педагогічний семінар 

«Агресивні діти. Причини та 

наслідки дитячої агресивності» 

26.11 

Педагогічні 

працівники 

Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог  

6 Урок «Не ведусь» 26.11 

5-6 класи 

Вихователі 

7 Імітаційна гра  «Якщо тебе 

ображають» 

26.11 

3-4 класи 

Практичний 

психолог 

8 Створення галереї висловів проти 

насильства 

25.11 

9-11 класи 

Соціальний 

педагог 

9 Опитування, анкетування учнів 

щодо знань про ВІЛ/СНІД, 

попередження про небезпеку 

інфікування 

01.12 Вчитель біології 

10 Виховний захід «СНІД: подумай 

про майбутнє - обери життя» 

01.12 

9-11 класи 

Вчитель біології 

11 Акція «Червона стрічка» (до  

Всесвітнього  дня боротьби із 

СНІДом) 

01.12 Учнівське 

самоврядування, 

педагог-

організатор 

12 Перегляд і обговорення 

відеофільму «Станція призначення 

– життя», відеороликів «Зупинимо 

торгівлю людьми» та інші до 

Міжнародного дня боротьби за 

скасування рабства 

02.12 

5-8 класи  

Вихователі 



13 Перегляд фільму на тему: «Третє 

тисячоліття - рабство існує» (до 

Міжнародного дня боротьби з 

рабством) 

02.12 

9-11 класи 

Практичний 

психолог 

14 Година  спілкування до 

Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю «Дивіться на нас як на 

рівних» 

03.12 

3-11 класи 

 класні керівники 

15 Воркшоп «Твори добро » до 

Міжнародного дня волонтера 

03.12 Педагог-

організатор 

16 Диспут «Корупція: суть, причини, 

наслідки» 

09.12 

9-11 класи 

Класні керівники 

17 (Вшанування пам’яті студенток, 

розстріляних у Монреалі) 

Засвітити свічку пам’яті 

06.12 Педагог-

організатор 

18 Виставка малюнків та плакатів до 

Дня права «Наше право бути 

захищеним від насильства» 

10.12 Педагог-

організатор 

19 Інтелектуальна гра «Ерудити 

правознавства» 

10.12 Вчитель історії 

20 Бесіди з батьками щодо 

недопущення жорстокого 

поводження з дітьми та 

домашнього насильства, 

відповідальності за порушення 

норм законів України «Про 

запобіганню та протидію 

домашнього насильству», «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу» 

25.11-10.12 Класні керівники 

21 Оновлення інформації на сайті 

ліцею «Корисні поради!» до акції 

«16 днів проти насильства» 

25.11 Соціальний 

педагог 

22 Тематична виставка «Захист дітей 

від насильства» 

25.11-10.12 Бібліотекар 

23 Година спілкування «Що таке 

насилля. Його форми. Як себе 

захистити»   

29.11. 

5-8 класи 

Соціальний 

педагог 

24 Конкурс малюнків  «Світ без 

насильства»  

30.11 

5-7 класи 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

25  Урок «Не ведусь: ми – герої 

безпеки в Інтернеті» 

07.12 

3-4 класи 

Практичний 

психолог 



26 Година спілкування  «Не будь 

байдужим до чужого лиха. Захисти 

себе та інших від насилля» 

08.12 

9-11 класи 

Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог 

27 Профілактична акція «Світ без 

насильства»  

09.12 

7-8 класи 

Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог  

28 Акція для педагогів «Долонька 

толерантності»  

06.12 Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог 

29 Виховні години «СНІД – загроза 

людства!»  

01.12 

9-11 класи  

 Класні 

керівники 

30 Виготовлення та розповсюдження 

буклетів «Дізнайся про свої права в 

цифровому середовищі» 

07.12 

5-8 класи 

Практичний  

психолог, 

соціальний 

педагог 

31 Перегляд  відеоролика «Почни 

говорити»  щодо попередження 

сексуальних домагань в спорті 

08.12 

5-8 класи 

Класні керівники 

32 Інформування  батьків про 

побудову довірливих взаємин з 

підлітками. 

25.11-10.12 

8-11 класи 

Класні керівники 

33 Тематичні консультації 

щодо захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства в Інтернеті 

25.11-10.12 

5-7  класи 

Класні керівники 

34 Підсумки заходів з нагоди 

проведення Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» 

10.12 Заступник 

директора 

 


