
                                                    Затверджую 

                                                        Директор ЗДО  

________Катерина БІЛОДІД  

 

План проведення заходів 

до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

 з 25.11.2021 по 10.12.2021р. 

№ 

з/п 

Назва заходу   Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Організаційна робота 
1 Скласти  план  щодо  проведення  заходів  до 

Всеукраїнської  акції  «16  днів  проти 

насильства» 

25.11.2021 Вихователь-

методист 

2 Ознайомити  працівників  закладу  

дошкільної  освіти  з  планом  

проведення заходів до Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» 

25.11.2021 Вихователь-

методист 

Робота з педагогічними працівниками 
1 Теоретично-практична консультація 

«Попередження насильства в сім’ї». 

29.11.2021 Директор  ЗДО 

2 Тематична виставка   «Протидія насильству Non 

Stop»   

01.12.2021 Вихователь-

методист 

3 Психолого – педагогічний тренінг для 

педпрацівників «Жорстоке поводження з 

дитиною в родині». 

07.12.2021 Вихователь-

методист 

4 Відео – презентація «Ми проти жорстокого 

поводження з дітьми» 

07.12.2021 Вихователь-

методист 

5 Анкета “Моє життя в сім’ї та на роботі” 10.12.2021 Вихователь-

методист 

6 Пам’ятка «Що повинен знати і уміти педагог для  

надання  допомоги  дитині, постраждалій від 

жорстокості і насильства» 

10.12.2021 Вихователь-

методист  

 

7 Методичні  рекомендації  «Метод  

формування  громадської  думки  колективу як  

засіб  корекції  неадаптивного соціометричного 

статусу дитини в групі» 

10.12.2021 Вихователь-

методист  

 

Робота з дітьми 
1 Тематичні заняття «Давайте жити дружно» Під час  

проведення  

акції 

Вихователі всіх 

вікових груп 

2 Бесіди на тему «Моя родина» Під час  

проведення  

акції 

 

Вихователі всіх 

вікових груп 

3 Заняття «Чуйність та байдужість» (4 рік життя) 

 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі  

молодших груп 

4 Виставка малюнків «Я та моя родина» 09.12.2021  Вихователі всіх  

вікових груп 



5 Розгляд ілюстрацій та розповіді вихователя за 

статтями Конвенції ООН «Права дитини» 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі  

всіх вікових груп 

6 Бесіди з дітьми «Конвенція ООН про права 

дитини», «Як не стати жертвою  

насильства» 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі  

всіх вікових груп 

7 Ігри та вправи з дітьми з правового  

виховання та направлені на  

взаємопорозуміння. 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі всіх  

вікових груп 

8 Заняття  з  елементами  сюжетно  –  рольової гри 

«Чарівні перетворення»  

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі старших 

груп 

Робота з батьками 
1 Розповсюдження серед батьків листівок з 

питань протидії насильству 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі всіх 

вікових груп 

2 Година онлайн-спілкування з батьками 

вихованців старшої та середніх  груп «Безпека 

дітей в інтернеті » 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі середніх 

та старших груп 

3 Розміщення інформаційних матеріалів  «Стоп 

насильству!» 

Під час  

проведення  

акції 

Вихователі всіх 

вікових груп 

4 Пам’ятка для батьків Під час  

проведення  

акції 

Вихователь-

методист 

5 Буклет «Я проти насилля над дітьми» Під час  

проведення  

акції 

Вихователь-

методист 

6 Лекторій «Щаслива родина – щаслива дитина» Під час  

проведення  

акції 

Вихователі середніх 

груп 

7 Анкета «Які ми батьки» (для батьків), «Чи  

добре я знаю свою дитину» 

 

Під час  

проведення  

акції 

 

Вихователі груп,  

вихователь-методист 

 


