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У зв’язку із прийняттям чинності Законом України від 18.12.2018 № 2657VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
булінгу (цькуванню)» (далі - Закон) та на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів
України
від 13.09.2017
№ 638-р
«Про
реалізацію
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках»
Міністерство юстиції України розпочинає новий етап правопросвітницької
кампанії «Стоп булінг!» в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!».
З метою проведення правопросвітницької кампанії «Стоп булінг»
в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних
закладах, а також в інтернатах, спортивних гуртках, секціях Черкаської області
на належному рівні, просимо у період з 05.02.2019 по 17.02.2019 року сприяти
в організації та проведенні в закладах освіти районів, міст області:
- відкриті уроки «Стоп булінг» (ігри, майстер-класи, воркшопи,
флешмоби, лекції, інформування на батьківських зборах тощо) (сценарії уроків
для 1-8 та 9-11 класів додаються);
- правопросвітницькі заходи щодо протидії булінгу;
- розповсюдження інформаційних матеріалів (буклет «Зупинимо булінг
разом», плакат «Булінг - це насильство», наліпки, відеоролики).
Враховуючи вищевикладене, просимо до 14.02.2019 року поінформувати
Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області про проведені
заходи, в рамках правопросвітницької кампанії «Стоп булінг», із фотозвітом
на електронну адресу: i.kovdii@ck.miniust.gov.ua.
Заздалегідь дякуємо за співпрацю.
Додатки: сценарій уроку «Стоп булінг» для учнів 1-8 класів н а __арк.;
сценарій уроку «Стоп булінг» для учнів 9-11 класів н а __арк.;
макет буклету «Зупинимо булінг разом»;
макет плакату «Булінг - це насильство»;
макет наліпок;
посилання на відеоролик для 1-4 класів:
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http://autta.org.ua/ua/materials/material/V-deo—Kam-n—nozhits—pap-r-/
посилання на відеоролики для 5-8 класів:
https://www.youtube.com/watch?v=FoV-97RFkTE (1 половина)
https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=9de_ose8pig
посилання на відеоролики для 9-11 класів:
https://www.youtube.com/watch?v=ztgXThOA_lc
https://www.youtube.com/watch?v=9Nh4_pYHnfA
https://www.youtube.com/watch?v=Zfp7NCmU9zw
https ://www.voutube.com/watch?v=UD4vFexFzhI
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