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Вих. № 74/8 від 22.11.2019 р. 

 

Директору спеціалізованої школи I-

III ступенів №106 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Шевченківського району м. Києва 

Лісовій Ю.В. 

 

 

 

Шановна Юліє Володимирівно! 

Користуючись нагодою, Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд 

«Благополуччя дітей» засвідчує свою повагу та звертається з наступним. 

Український фонд «Благополуччя дітей» в межах проекту «Попередження торгівлі людьми 

шляхом формування життєвих компетентностей дітей», що реалізує у співпраці з 

Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні при сприянні Міністерства 

освіти і науки України за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, проводить першу 

частину навчального заходу з метою підготовки педагогічних працівників до апробації 

методичних матеріалів для роботи у початковій школі з питань попередження торгівлі людьми.  

Захід відбудеться з 4 по 6 грудня 2019 р. у Києві.  

Згідно з Меморандумом про співпрацю, що був укладений між фондом та вашим 

навчальним закладом, запрошуємо до участі педагогічних працівників закладу взяти участь у 

заході, а саме заступнику директора з виховної роботи Дрозденко В.М., вчителям початкових 

класів Колесниченко Л.В., Гончаренко В.П. та Пушкарьовій К.В. 

Участь у заході безкоштовна. Програма додається. 

Місце проведення: «Working Hall на Нивках», проспект Перемоги 71/2 (станція метро 

«Нивки»). 

Реєстрація учасників з 9:30. Початок роботи о 10:00. 

У разі появи запитань, будь ласка, звертайтесь до контактної особи – керівника проекту 

Малієнко Юлії за тел. (044) 537-20-16 або ел. поштою maliyenko@ccf.kiev.ua. 

 

 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор        Басюк Т.П. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ1 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для початкової школи 

 

4 грудня 2019 (середа) 

10:00 – 11:30 Сесія 1. Відкриття навчального семінару 

11:30 – 11:45 Перерва 

11:45 – 13:30 Сесія 2. Основні орієнтири програми просвітницько-виховної роботи у 

початковій школі з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція» 

13:30 – 14:30 Обід 

14:30 – 16:15 Сесія 3. Підготовка до проведення інтерактивних сценаріїв пригод з 

учнями 1–4 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» 

16:15 – 16:30 Перерва 

16:30 – 18:00 Сесія 4. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 1-го класу, Блок «Особиста гідність»».  

5 грудня 2019 (четвер) 

09:00 – 10:45 Сесія 5. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 1-го класу, Блок «Особиста гідність»».  

10:45 – 11:00 Перерва 

11:00 – 13:00 Сесія 6. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 2-го класу, Блок «Особиста гідність»».  

13.00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:30 Сесія 7. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 2-го класу, Блок «Особиста гідність»».  

15:30– 15:45 Перерва 

15:45 – 18:00 Сесія 8. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 3-го класу Блок «Особиста гідність»».  

6 грудня 2019 (п‘ятниця) 

                                                 
1 У роботі навчального семінару можливі зміни. 
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09:00 – 10:45 Сесія 9. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 3-го класу, Блок «Особиста гідність»».  

10:45– 11:00 Перерва 

11:00 – 13:00 Сесія 10. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 4-го класу, Блок «Особиста гідність»». 

Методичні коментарі 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:30 Сесія 11. Практикум «Інтерактивні сценарії Пригод для просвітницько-

виховної роботи з дітьми 4-го класу, Блок «Особиста гідність»». 

Методичні коментарі 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків першої частини навчального семінару.  
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