
Дитинство під час війни
Які навички ми маємо дати дітям 

для їхньої  безпеки?



Сайт: https://stop-sexting.in.ua/

Instagram https://www.instagram.com/stopsexting.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/stopsextingua/

Для дітей та підлітків:
TikTok: www.tiktok.com/@stopsexting

 https://stop-sexting.in.ua/ 
https://www.instagram.com/stopsexting.ua/ 
https://www.facebook.com/stopsextingua/ 
http:// www.tiktok.com/@stopsexting 
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Розпочалась подача заявок та номінування на Всесвітню студентську премію Global Student Prize Chegg.org 2022 року, 
Студенти можуть самостійно заповнити анкету або можна залропонувати кандидата. 

Заповнити заявку або номінувати студента можна за посиланням.

Дедлайн подачі заявок-17 каітня. 

Chegg org Global Student Prizе-це нагорода розмір 100 000 доларів США, яка вручасться студенту, що здійснює найбільший 
реальний вплив на навчания, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Подаватись або номінувати можна студентів, яким виповнилося 16 років, які навчаються в академічному закладі чи на програмі 
підготовки та підвищення кваліфікації. Студенти-заочники, також студенти, які навнаються на онлайн-курсах, також  мають 
правю брати участь.
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Використовуйте загальні рекомендації розвитку критичного мислення дітей під час

проведення занять. 

Онлайн-гра з медіаграмотності  - https://www.aup.com.ua/Game/index.htm 

Онлайн-квест «Маніпулятор», де користувачі наочно можуть подивитись, як створюються деякі 

новини і як розрізнити фейк в інформаційному просторі -

https://texty.org.ua/d/manipulator-game/

(після кожної вправи рекомендуємо проводити дискусію-рефлексію з учнями для засвоєння 

правил критичної оцінки будь-якої інформації)

 Прийом критичного мислення «Дискусійне кафе» -

https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-diskusiyne-kafe

 Прийом критичного мислення «Лицарі Круглого столу» -

https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-licari-kruglogo-stolu

 Тулкіт Фейк ≠ факт (з вправами для занять) -

https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/fake-or-fact-posibnyk-dlya-uchyteliv. pdf

 

Зарядка з медіаграмотності

 (Вправи на 7 днів, які розповідають на конкретних прикладах, як відбуваються маніпуляції та 

на що звертати увагу, щоб залишатися медіа свідомим) -

https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/zaryadka-z-mediagramotnosti.pdf

Онлайн-гра щодо медіаграмотності англійською мовою -

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland

https://www.aup.com.ua/Game/index.htm 
https://texty.org.ua/d/manipulator-game/
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-diskusiyne-kafe 
https://naurok.com.ua/post/priyom-kritichnogo-mislennya-licari-kruglogo-stolu 
https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/fake-or-fact-posibnyk-dlya-uchyteliv.pd
https://filter.mkip.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/zaryadka-z-mediagramotnosti.pdf 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland
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1. Пам’ятай, що все, що було написано в чаті, 
там і залишається. Ти не можеш скасувати 
якісь повідомлення чи безслідно їх видалити,         
скільки інший користувач може в будь-який 
момент зробити скрін листування та викорис-    
товувати його у своїх цілях.

2. Не пиши, не відправляй, не говори того, що 
не хотілось би, щоб дізнались інші — родичі, 
друзі, однокласники, знайомі.

3. Не розповсюджуй інформацію про своє місце 
розташування (точна адреса проживання, 
навчан-ня чи відпочинку), а також інформацію 
про те, яка ситуація в місті, де розміщені бази 
військових.                                                                                                                          

4. Використовуй нік, який ніяким чином не

пов’язаний з твоїм реальним ім’ям та прізвищем, 

а також не містить сексуалізованого підтексту.

5. Якщо хтось пише чи показує щось непри-

стойне, то не відповідай на такі повідомлення 

та блокуй користувача, бажано поскаржитися 

в службу під-тримки.

6. Якщо розмова переходить на обговорення теми 

сексу, не підтримуй ї ї. Це часто призводить до 

непередбачених наслідків, з якими тобі навряд 

чи хотілось би зіштовхнутись.

7. Якщо щось налякало чи викликало відчуття 

дискомфорту під час листування з іншим 

користувачем, то повідом про це батьків чи 

дорослих, яким ти довіряєш.

Якщо дуже хочеться комусь розпо-
вісти про пересування техніки в 
місті, то краще скинь ці фото в чат 
бот в телеграмі @stop_russian_war_bot
—

http://@stop_russian_war_bot 
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Прослухайте разом з дитиною аудіо казку «Хаппі та її суперсила» за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=EcTgzoagQg4

Після цього виконайте одну з вправ, яку описуємо нижче. 
Для кращого запам’ятовування основних правил поведінки в інтернеті пропонуємо 

виконувати вправи через певний проміжок часу, якщо заняття проводять батьки. 

Педагоги можуть використовувати вправи для проведення уроку з дітьми молодшого 

шкільного віку.

https://www.youtube.com/watch?v=EcTgzoagQg4 
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Запропонуйте дитині скласти онлайн-пазл з Хаппі та згадати правила онлайн-безпеки. 

Посилання https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14db080f25f0

По завершенню нагадайте дитині, що не варто довіряти всьому, що є в інтернеті, а також варто 

звертатись до батьків, старших сестер чи братів, вчителів, поліції (шкільний офіцер поліції чи 

поліцейські, які проводять заняття у школі), якщо трапилось в інтернеті те, що їх засмутило чи 

образило.

Він складається з 3 запитань, які знаходяться у нижній частині ігрового поля. Якщо дитина 

підтримуює те, що написано, вона має відповісти «Так» і знайти шлях до черепашки. Дитина 

обирає відповідь «Ні» та шлях до мушки, якщо думає інакше, ніж написано у вправі. 

Посилання на онлайн-інтерактив: https://wordwall.net/uk/resource/9324268/ss

По завершенню проходження онлайн-інтерактиву проговоріть з дитиною основні правила 

онлайн-безпеки:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=14db080f25f0 
https://wordwall.net/uk/resource/9324268/ss 
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