


Тема: Відеолекторій “Не стань живим товаром”

Мета: Підготувати учнів до сприйняття явища торгівлі людьми як  
            комплексної проблеми.  Ознайомити з основними шляхами 
            потрапляння українських громадян  до тенет торгівців  
            людьми. Розвивати вміння аналізу та спостереження.    
            Виховувати  почуття власної гідності.

Хід заняття

1. Вступне слово.
Проблема  торгівлі  людьми  має  глибокі  історичні  і

етнонаціональні корені. На різних етапах свого розвитку людство по-
різному  ставилося  до  неї.  На  ранніх  стадіях  ставлення  до  торгівлі
людьми  було  досить  ліберальним,  купівля-продаж  людини
розглядалася  як  засіб  законного  збагачення.  Згодом  людство
усвідомило  неможливість  існування  такої  форми  використання
людини,  яка  дискримінувала  та  принижувала  гідність.  Почалася
багатовікова  боротьба  із  цим  ганебним  явищем,  яка  не  вщухає  і
сьогодні. Торгівля людьми розглядається як порушення прав людини,
за яке повинна нести відповідальність держава. Важливим етапом у
ствердженні  такої  концепції  стала  Всесвітня  конференція  з  прав
людини, яка відбулась у Відні у 1993 році, коли вперше насильство
над жінками було визнано порушенням прав людини.

2.Мозковий штурм   “  Що означає торгівля людьми?  ”
Торгівля людьми – здійснення з метою експлуатації: вербування,

перевезення, передачі,  переховування або отримання людей шляхом
погрози  силою або  її  застосування  чи  інших форм примушування,
викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю
становища.

322 випадки продажу людей у рабство виявили торік українські
правоохоронці.  Таку  офіційну  статистику  наводить  Міністерство
внутрішніх справ України. А за останні 18 років жертвами торгівлі
людьми стали  100  тисяч  українців.  Причому  йдеться  не  лише  про
жінок, з яких роблять повій, а й про чоловіків, котрих використовують
для трудової експлуатації. Яким є механізм такого бізнесу в Україні?
Хто потрапляє у тенета работоргівців? 



За  офіційною  статистикою  МВС  України,  торік  правоохоронці
припинили  діяльність  18  організованих  злочинних  угруповань,  які
займалися  торгівлею  людьми,  повідомив  Володимир  Євдокимов,
заступник  міністра  внутрішніх  справ  України.  «Ми  ставимо  перед
нашими працівниками конкретне запитання. Нам не потрібні цифри,
нам  потрібна  боротьба.  А  боротьба  з  цим  явищем  передбачає
документування всього ланцюга: вербувальник – жертва – злочинна
організація, яка експлуатує жертву.

3. Перегляд відеофільму.
Запитання для обговорення:
 Ваші враження від перегляду сюжету?
 Які поширені шляхи виїзду громадян за кордон?
 Яких помилок допустився герой сюжету?
 Ваші поради чоловіку, який потрапив у рабство?
 Навіщо потрібні знання причин, що сприяють поширенню 

явища торгівлі людьми?
 Кому ви передасте отриману інформацію?

4. Вправа   “  Аналіз оголошень  ”  .
Учні  об’єднуються  в  малі  групи.  Кожній  групі  роздається  набір

газетних  оголошень.  Потягом  2-3  хвилин  учні  переглядають  їх  та
готують відповіді на запитання: 

 На що ви звертали увагу під час читання оголошення?
 Які рекламні оголошення викликали у вас найбільшу підозру?

Чому?
 За якими рекламними оголошеннями ви б  поїхали  за  кордон?

Чому?
5.Гра   “  Дерево побажань  ”  .

Кожен  учень  на  стіках  пише  побажання  людині,  яка  їде  за
кордон. Після проговорення, побажання прикріплюються на дереві.

6.Заключна вправа   “  Піраміда  ”  .
Ведучий  пропонує  учням  побудувати  піраміду  із  знань  та

позитивних почуттів. Усі присутні говорять, покладаючи свою руку
на руку інших, які знання та враження вони винесли для себе.



Оголошення для аналізу

Молодежная программа «Au-Pair» в Европе (Германии, Скандинавии и др.), США.   
Программа «Au-Pair» в 9 странах мира: работа и учеба для молодежи. ВОЗМОЖНОСТЬ 
АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНО и без больших денежных затрат провести длительное время (1-2 
года) за рубежом в европейской или американской семье, погрузившись в языковую среду и 
культурную жизнь страны пребывания. Au-pair живет на полном обеспечении семьи как 
полноправный ее член, помогает семье в присмотре за детьми и легкой работе по дому, 
получает еженедельно «карманные» деньги. Все 9 направлений – реально работающие. Мы 
работаем с клиентом, пока не найдем для него гостевую семью. Оцените шансы онлайн! 
Агентство Au-Pair «АВИС». http://www.aupair-agency.com.ua, тел: (044) 284-93-54, 353-88-06

 ІНТЕРПЛЕЙС 
Оновлено: 10-02-2010 16:36

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Повар, кондитер в Чехии   800$   
Работа для мужчин и женщин в Чехии 
Вакансии: повар, кондитер, пекарь ( конвеер на заводе). 
Диплом или запись в трудовой обязательно! 
З/п от 800дол, 
контракт на 2 года с оформлением вида на жительство 
Оформление 2-3мес 
Наш сайт: www.foreignstaff.info 
ОТКРЫТИЕ ШЕНГЕН ВИЗЫ!

 ІНТЕРПЛЕЙС 
Оновлено: 10-02-2010 16:35

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Горничные в Польше   700$   
Работа для женщин в Польше 
Вакансии: гоничные в гостиницах. 
З/п от 700дол, контракт на 6 мес 
Оформление месяц 
Наш сайт: www.foreignstaff.info 
ОТКРЫТИЕ ШЕНГЕН ВИЗЫ!



ІНТЕРПЛЕЙС 
Оновлено: 10-02-2010 16:35

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Врачи в Польше   1000 €   
Работа для мужчин и женщин в Польше 
Врачи с высшим образованием 
Знание польского языка обязательно! 
ОР от 3х лет 
З/П от 4000 злотых (1000евро) 
Жилье предоставляет и оплачивает работодатель 
Контракт на 6 мес с правом продления 
Оформление 2-3мес. 
Наш сайт: www.foreignstaff.info 
ОТКРЫТИЕ ШЕНГЕН ВИЗЫ!

Для мужчин: 
Все строительные специальности 
З/П от 900$ в месяц (от 5дол/час). 
жилье оплачивает работодатель 
Контракт на 6мес, оформление 2-3 недели. 
Наш сайт: www.foreignstaff.info 
ОТКРЫТИЕ ШЕНГЕН ВИЗЫ!

 ІНТЕРПЛЕЙС 
Оновлено: 10-02-2010 16:35

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Строители в Чехии   1500$   
Работа в Чехии 
Для мужчин: 
строители-специалисты-каменщики, плиточники, опалубщики, бетонщики, маляры-
штукатуры, газо- и электросварщики, плотники, столяры, монтажники, электрики- З/П от 
1500$ 
На все специальности нужен диплом или запись в трудовой обязательно! 
Контракт на 2 года, оформление 2-3 мес. 

Наш сайт: www.foreignstaff. 



Sasha
Додано: 10-02-2010 12:05

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Трудоустройство в чехии -   
Трудоустройство в чехии - рабочая виза на 1-2 тода мед страховка. Официально..Все через 
консульство Чешской Республики 
Без предоплат. 
2000 гривен после получения визы в консульстве. 
0683533512 киев

Иммиграция в КанадуПомощь канадских адвокатов по всем видам иммиграции в Канаду. 
Адрес и телефон  ·  www.icimmigration.ca
Адрес и телефон  ·  www.icimmigration.ca
Вакансии.Работа в интернете.Создайте источник дохода, независимый от другого.Обучим! 
www.inbizfamily.com

Работа в Дубае в новом 5* отелеСрочные вакансии в Дубае:Waiter, Hostess, Reception, Guest 
Relation, Barman Адрес и телефон  ·  www.global-vision.ru
Адрес и телефон  ·  www.global-vision.ru

 КК «Амплуа Персона» (Представительство «BULLKOMPETANSE AS») 
Оновлено: 10-02-2010 10:37

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Харківська обл.

Медсестра, фельдшер (работа в Норвегии)   
Предлагаем принять участие в программе "Медсестры для Норвегии", которая включает в 
себя обучение норвежскому языку (6 месяцев), официальное трудоустройство, рабочий 
контракт на 1-2 года с правом пролонгации (подписывается в Украине). Хорошие условия, 
соцпакет, предоставляется оплаченное комфортабельное жилье, возможность выезда с 
семьей. С 20 января объявлен дополнительный набор (требуется 3-5 человек), регион 
проживания не имеет значения. 

Требования: возраст до 45 лет, наличие средне-специального медицинского образования 
(мед. колледж, мед. училище). Наличие опыта работы медсестрой, фельдшером от 2-х лет, 
профессионализм, способность к изучению языков, бесконфликтность. 

Подробная информация о программе и усл... повний текст оголошення



Тетяна
Додано: 09-02-2010 12:32

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Івано-Франківська обл.

Робота за кордоном   100 300$   
Пропонуємо роботу за кордоном 
http://nadiya.ucoz.net/

Василь Касіянчук
Додано: 07-02-2010 16:01

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Київ

Підбір вакансій на замовлення   
Пропонуємо працевлаштування в Польщі. Підбираємо вакансії по Вашій спеціальності. 
Швидко, чесно і доступно! Відстоюємо інтереси і права робітника з роботодавцями в 
Польщі. тел. в Україні: +38 097 089 25 96. Телефон в Польщі: +48 502 833 202 
www.worksas.at.ua 
Ліцензія Міністерства праці і соціальної політики України АВ № 466939 від 28.04.2009р

Анатолій
Додано: 07-02-2010 13:22

Тип: Різне
Рубрика: Робота за кордоном
Регіон: Львівська обл.

Робота в Європі США!!! Еміграція в Канаду!легально!!!   
Легальне працевлаштування в караїнах європи(польща франція голандія англія норвегія ) 
різні вакансіі! 
Легальна робота в США( по контракту) 
Еміграція в Канаду провінція квебек! 
Робота +навчання для студентів в США ,Європа

  


