Інформаційно-методичні
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Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська позиція
Програма виховної роботи з питань протидії
торгівлі дітьми для загальноосвітніх навчальних
закладів.

Основні орієнтири програми:
 сприяння самопізнанню, самореалізації,
самоствердженню і самовдосконаленню особистості;
 розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної
поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у
різноманітних, в т.ч. складних життєвих ситуаціях;
 визначення та формування громадянської позиції
особистості.

“Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська позиція”
Програма спецкурсу для системи
післядипломної педагогічної освіти щодо
впровадження Програми
Методичні рекомендації щодо
впровадження Програми для учнів
професійно-технічних навчальних
закладів

Методичні рекомендації щодо
впровадження Програми у
загальноосвітніх школах-інтернатах

Програма тренінгових занять для батьків
«Творимо разом світ, безпечний для дитини»
Призначена для батьків, діти яких навчаються
у 7-11 класах
Тематика занять:
•

Формування позитивного Я-образу підлітка

•

Як навчити дітей приймати рішення та відповідати
за них

•

Самооцінка підлітка та роль батьків у її формуванні

•

Розв’язання складних ситуацій

•

Супровід підлітків батьками у професійному просторі

•

Працевлаштування
ризики

•

Дитина – творець своєї долі. Як допомогти дитині
бути щасливою і успішною

•

Підготовка дитини до сімейного життя

•

Поїздка за кордон: за і проти

неповнолітніх.

Небезпеки та

«Творимо майбутнє
відповідально й ощадливо»
Програма соціально-фінансової освіти й виховання побудована на
пріоритетах і методичних ідеях всесвітнього руху із соціальної та
фінансової освіти дітей 6-18 років - програмах "Афлатун" і "Афлатін"
Змістові модулі:
• Особистісне
розуміння:
аналіз
своїх
рис
характеру,
цінностей,
переконань,
а
також
взаємостосунків з сім‘єю, друзями, суспільством
• Права й обов'язки: дослідження стану дотримання
прав та виконання обов‘язків, правова база праці
неповнолітніх

• Збереження/заощадження і витрати: вивчення
відповідального
використання
і
накопичення
фінансових, природних та інших видів ресурсів
• Планування і постановка фінансових цілей:
планування і складання бюджету (управління часом,
список фінансових цілей, бюджетний листок)
• Соціальні і фінансові ініціативи

«Професія. Кар'єра. Успіх»

Основна мета – допомогти підліткам у
професійному самовизначенні шляхом:
•

усвідомлення власних
професійних цілей;

життєвих

та

•

розробки плану дій для досягнення
власного благополуччя;

•

планування власного майбутнього, у
тому
числі
моделюючи
кар'єрні
перспективи

Настільна гра
«Галопом по Європах»
Мета гри – навчити дітей планувати
своє
життя,
управляючи
своїми
життєвими
планами,
аналізуючи
можливі ризики та наслідки необачних
вчинків.

Розрахована на учнів 7-11 класів,
група гравців від 2 до 4 осіб.
У грі учасники умовно потрапляють в різні ситуації під час
планування виїзду за кордон, обговорюють проблему трудової міграції й
торгівлі людьми, аналізують причини та наслідки цього явища, правила
безпечної поведінки для уникнення ситуацій, пов'язаних з торгівлею людьми
.

Настільна гра «Рожеві окуляри»
Мета гри – підвищити рівень знань,
уявлень, розуміння щодо проблем,
пов‘язаних з торгівлею людьми та
ризикованої стосовно потрапляння до
тенет торгівлі людьми поведінки
Тематика запитань:
Коло А. Визначення проблеми торгівлі людьми (термінологія, причини
поширення у світі та в Україні)
Коло Б. Шляхи потрапляння українських громадян до тенет торгівлі
людьми
Коло С. Основні права людини. Правила безпечної поведінки для
уникнення ситуацій, пов'язаних з торгівлею людьми
Коло D. Профілактика, консультування, психологічна підтримка.
Поради щодо виїзду за кордон.

Комікси “Твоє життя – твій вибір !“

для підлітків 13-17 років

4 історії з життя, що
стосуються торгівлі
людьми, для проведення
просвітницькопрофілактичних занять на
основі методу case-study

«героями» є підлітки та
молоді люди віком до 22
років

кожна історія має
благополучне завершення

http://www.stoptrafficking.org/

