ЗВІТ
про проведення акції “16 днів проти насильства” Грицівського
ясла-садка (центр розвитку) з 25.11 по 10.12 2021р.
Щорічно в
Україні з
25 листопада по 10 грудня
проводиться Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства”, яка з 1991
року підтримується міжнародною спільнотою. Ось і в Грицівському ясласадку (центр розвитку) дана акція стартувала 25 листопада 2021 року.
Будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі та віку,
є порушенням її прав. Так, в Грицівському ясла-садку проведено чимало
заходів на формування дитячої свідомості щодо нетерпимого ставлення до
насильства.
Акція стартувала з проведення семінару «Жорстоке
поводження з дітьми. Дії вихователя».
Практичним
психологом Фільчук К.В. було надано базову інформацію
та навчання вихователів як діяти у разі виявлення
насильства в сімї та жорстокого поводження з дитиною
на підставі оцінювання її поведінки.
Під час акції в нашому закладі, у всіх вікових
групах, було проведено виховний захід «Мій улюблений
світ без насильства». Провели захід практичний психолог Катерина Фільчук,
вихователь – методист Галина Михальчишина, музичний керівник Галина
Вознюк, інструктор з фізичного виховання Валентина Сорока.

В старшій групі та молодшій група створено колективне панно «Життя без
насильства», «Стоп насилля»

Підсумок місячника стало відео презентації «Стоп насиллю»
https://www.facebook.com/100010958357784/videos/584171576023048/
Проведено конкурс дитячих малюнків «Наші долоньки проти
насильства». Можливість розкрити дитячі мрії, про щасливе захищене
майбутнє

Проведено наступні бесіди у всіх вікових групах:
«Синю стрічечку зав’яжемо, і насилля зупинимо»
«Вчинок – це реальна дія людини»
«Мої близькі люди»
«Чи однакові права у дітей та дорослих? Мої обов’зки дома».
Бесіда з елементами гри « Будинок без насильства»
«Що таке добре, що таке погано»
«У лиху годину пізнаєш вірну людину»
«Про добре серце треба змалку дбати»
«Стоп насильству»

Проведено заняття:
«Моя сім’я»
"Наші долоньки проти насилля"
«Щасливе дитинство»
«Перлинка добра»
«Права дитини»
«Стоп насилля»
« Долоньки проти насильства»

Читання творів В. Сухомлинського «Все починається з добра»
«Петрик, собака і кошеня»
«Наші обов’язки, права та правила» - розглядання демонстраційного
матеріалу, бесіда;
Читання та обговорення казок:
«Колобок»
«Вовк та семеро козенят
«Лисиця і півник»
«Квіточка-Семицвіточка»
Ігри:
«Усміхнись та помирись»
« М’яч добра»
Перегляд повчальних мультфільмів
«Ведмедик Их, та справжні друзі”
«Жив собі чорний кіт»
«Про булінг для найменших»
«Їжачок»
«Не треба ображати друзів»
«Дітям про насильство».

Метою проведення акції “16 днів без насильства” – привернули увагу
батьків до проблем насильства та протидії насильству в сім’ї. Інформаційні
ролики були викладені в групах батьків, в Фейсбуці, Вайбері та на сайті
закладу.
Ми впевнені, що інформація про участь наших дошкільнят в акції «16
днів без насильства» пошириться серед їх рідних, знайомих та друзів. А це
значить, що ми збільшимо наше інформаційне ненасильницьке коло,
запросивши до нього нових союзників і однодумців, які бажають змінити
наш світ на краще!

