ІНФОРМАЦІЯ
про програму, в тому числі цільову, в галузі профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
від Міністерства освіти і науки України
НАЗВА ПРОГРАМИ
Розбудова миру. Профілактика

і вирішення
конфлікту з використанням медіації: соціальнопедагогічний аспект

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ)) РОЗРОБНИКА/КІВ
ПРОГРАМИ

МОН України, ГО «Ла Страда – Україна»

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА
ЗАТВЕРДЖЕНА1

Схвалено для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах Науково-методичною комісією
з проблем виховання дітей та учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України (протокол № 3
від 04.10.2016 р.)

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ

Навчальні заклади України

ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ

Для педагогічних та соціальних працівників,
слухачів
курсів
інститутів
післядипломної
педагогічної освіти, студентів вищих навчальних
закладів педагогічного та соціального профілю,
фахівців громадських організацій, широкого кола
громадськості

ПРОГРАМИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ПРОГРАМИ

Профілактика росту насильства та конфліктів у
суспільстві та шкільному середовищі в умовах
анексії частини території України та збройного
конфлікту на Сході України. Теоретична, практична
інформації та методичні поради з профілактики та
вирішення
конфліктів
мирним
шляхом
і
запровадження медіації та відновних практик у
навчальному закладі

ОСНОВНІ

№

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

п/п

Назва
заходу

Термін
виконання

Виконавці

1.
2.

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ

1

Вказати суб’єкта та дату прийняття рішення. За можливості – надати посилання на відповідне рішення

Суб’єкти
надання
фінансування

Очікувані
результати

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА
ПРОГРАМОЮ2

Застосування запропонованих технік, методичного
інструментарію на практиці дозволить ефективно
запобігти проявам насильства серед дітей і підлітків
та мінімізувати вказані прояви. Велику практичну
спрямованість має програма освітньої діяльності та
спецкурс «Базові навички медіатора в навчальному
закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у
вирішенні конфліктів та миробудуванні» для курсів
підвищення фахової кваліфікації педагогічних
працівників. Подано про- грами занять і тренінгів,
вправи з окресленої тематики.

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
ПОСИЛАННЯ НА ОПИС
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ3

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65.html

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА
РЕСУРСИ, У ЯКИХ
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ4

2

Вказати: кількість неповнолітніх, охоплених програмою (за наявності даних, зазначити окремо за кожен рік реалізації, з розбивкою даних
на стать, вік тощо); вплив на показники злочинності у регіоні та інші показники (за наявності інформації); результати оцінки імплементації
програми (якщо така проводилась))
3
За наявності. У випадку відсутності – додати опис програми до заповненої форми
4
Вказати назву медіа-ресурсу та надати посилання

