
  



                               ПЛАН

заходів у рамках Всеукраїнської акції «16
днів прот и насильст ва»

У Ст орожницікому ліцеї
№ Дата

проведення
заходу

Захід З ким
проводиться

Відповідальні особи

1. 25.11.2021 - Відкриття акції «16 днів 
проти насильства» під егідою 
синьої стрічки, що символізує 
боротьбу над дитячим 
насильством (вручення всім 
учням і педагогам).
- Розповсюдження інформації. 

Учні школи 

10 кл., 8кл.

ЗДВР, педагог-
організатор, 
психолог
класні керівники

Класні керівники
2. 26.11.2021 - Бібліотечна виставка STOP- 

насильство.
- Запуск проекту «скринька 
довіри».

Бібліотека

9 кл.

Агеєва Н.Я.

Психолог
Класний керівник



- Конкурс малюнків «Мій світ 
проти насильства».

5-11 кл. Класні керівники

3. 29.11.2021-
30.11.2021

- Виховні години.
 - Акція «Наші долоньки 
протии насилля».

5-11 кл.

1-4 кл.

Класні керівники

Класні керівники
4. 01.12.2021 - Всесвітній день боротьби з 

СНІДОМ і ВІЛ.
- Анкетування «Що я знаю про
Віл і СНІД».
- Вікторина-квест «Склади 
пазл і допоможи….» 

 5-11кл. Класні керівники

5. 02.12.2021 - Фотоконкурс «Посмішка 
робить світ добрішим».
- Квест-вікторина «Твори та 
дій» (вчитись взаємодіяти,
працювати в команді)

1-4 кл., 5-11кл.

(окремі учні)

Класні керівники

ЗДВР, педагог-
організатор,психолог

6. 03.12.2021 - Анонімне анкетування «Чи 
достатньо ви цікавитеся 
своїми дітьми?»
- Анкета «Виявлення ознак 
насильства над дітьми».

Батьки учнів
(5-11) кл.

5-11кл.

Класні керівники

Класні керівники
7. 06.12.2021 - Міжнародний день 

«Волонтера». Виховні години 
5-11кл Класні керівники



«Творити добро це добре…»
- Допомога малозабезпеченим 
сім’ям у с. Сторожниця та 
безпритульним тваринам з 
притулку «Кожен має другий 
шанс».

ЗДВР, педагог-
організатор, 
психолог, голова 
Сторожницького 
старостинського 
округу

8. 07.12.2021 - Вшанування пам’яті 
студенток, розстріляних у 
Монреалі. Акція «Запали 
свічку».

5-11кл. Класні керівники, 
педагог-організатор

9. 08.12.2021 - Тренін-мозговий штурм
«Шляхи протидії насильству»

Учні ліцею (за 
окремим планом)

Психолог

10. 09.12.2021 - Закриття проекту «Скринька 
довіри»

Педагоги 
(члени 
організаційної 
комісії)

ЗДВР, педагог-
організатор, психолог

11. 10.12.2021 - Закриття акції «16 днів проти
насильства». Виховні години, 
тренінги про права людини.
- Флешмоб «Не мовчи!»

1-4кл
5-11кл

ЗДВР, педагог-
організатор, 
психолог,  класні 
керівники




