Щодо проведення уроку з метою забезпечення стійкості дітей
до шкідливого контенту
На реагування листа Уповноваженого Президента України з прав дитини
від 21.04.2021 № 5067/32-01 щодо проведення у квітні-травні 2021 р. уроку
“#Не ведись – прояви свою стійкість в Інтернеті” (додається) для
забезпечення стійкості дітей до шкідливого контенту
класним керівникам 6-8 класів провести у квітні-травні 2021 р. урок
“#Не ведись – прояви свою стійкість в Інтернеті”
Крім цього, звертаємо увагу, що 26 квітня 2021 року о 18.00. год. На сторінці
проєкту відбудеться вебінар „Розвиток навичок стійкості до шкідливого
контенту у дітей та емоційне відновлення” для класних керівників.
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Останнім часом значно почастішали випадки нанесення тяжких фізичних
ушкоджень та смертності серед дітей «передпідліткового» та підліткового віку.
Батьки, вчителі та інші дорослі активно шукають відповіді на питання, як
запобігти саморуйнівній поведінці дітей та як зрозуміти, що діти перебувають
під впливом небезпечного контенту онлайн.
За визначенням SWGFL - благодійної організації, що забезпечує школи та інші
освітні установи безпечним та надійним використанням технологій на
національному на глобальному рівнях, - шкідливим вважається будь-який
контент, на який можна натрапити в Інтернеті, який в результаті завдає шкоди
емоційному, психічному чи навіть фізичному здоров’ю особи. Зазвичай він
включає в себе:
- онлайн насильство, булінг, переслідування та погрози;
- насильницький контент;
- порнографічний контент;

- контент, що зображує або закликає до нанесення самоушкоджень, у тому числі
до самогубства.
Навички стійкості до шкідливого контенту є необхідними, аби знижувати його
негативний вплив.
За підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини, освітнім
проєктом #stop_sexтинг, було розроблено урок “#Не_ведись – прояви свою
стійкість в Інтернеті” для забезпечення стійкості дітей до шкідливого контенту.
З огляду на актуальність зазначеної проблеми, просимо Вас поширити
інформацію про цей курс серед керівників департаментів освіти і науки області
та директорів закладів повної загальної середньої освіти, а також сприяти
проведенню уроку серед учнів 6-8 класів у квітні - травні 2021 року.
Зазначений урок та матеріали до нього вже доступні для безкоштовного
завантаження за посиланням:
https://stop-sexting.in.ua/category/materials/urokydlya-5-7-klasiv
Проведення уроку передбачає отримання сертифікату. Сертифікат надається
після проведення уроку та заповнення електронної форми за посиланням
https://bit.ly/3giQBTb.
Для того, щоб дізнатись більше про умови отримання сертифікату, а також
особливості захищеності дітей в цифровому середовищі та стійкості до
шкідливого контенту, запрошуємо долучитись до вебінару «Розвиток навичок
стійкості щодо шкідливого контенту у дітей та емоційне відновлення», що
відбудеться 26 квітня о 18:00 на сторінці проєкту #stop_sexтинг у Facebook
https://www.facebook.com/stopsextingua. Додатково запис вебінару можна
буде переглянути на каналі проєкту в Youtube https://bit.ly/3egRPvt.
Просимо прозвітувати вчителів після проведення уроку. Формою звітності є
заповнена електронна форма https://bit.ly/3giQBTb.
Додаткова інформація: Павленко Дар’я, stopsexting.ua@gmail.com
З повагою
Уповноважений Президента України з прав дитини

М.М.КУЛЕБА

