
До Міжнародного дня безпечного інтернету запрошуємо пройти курси підвищення
кваліфікації зі #stop_sexтинг

Дослідження освітнього проєкту #stop_sexтинг1 підтвердило тенденцію зростання онлайн-часу
дітей: наприклад, учні 6–8 класів (діти віком 11–14 років) проводять в інтернеті 3 та більше
годин на день. Запрошуємо освітян до Дня безпечного інтернету 7 лютого долучитися до 2
програм підвищення кваліфікації від наших партнерів - освітнього проєкту #stop_sexтинг:
“(Не)безпека в час війни” та “Онлайн-загрози в час війни: як захистити себе?”. За кожну з
програм можна отримати сертифікат про підвищення кваліфікації: обсяг у годинах: 5,00, обсяг
у кредитах ЄКТС: 0,17

1. Програма підвищення кваліфікації “Онлайн-загрози в час війни: як захистити
себе?”

Про що програма “Онлайн-загрози в час війни: як захистити себе?”
- Про ризики, на які можна натрапити в онлайн-просторі в час війни, у тому числі і про

спілкування зі зловмисниками.
- Про контент в мережі, який не можна публікувати в час війни дорослим та дітям.
- Основні правила безпечної поведінки в інтернеті у воєнний час.
- Куди звертатися за допомогою щодо ризиків онлайн.

Інформація про навчання на сайті Edway: https://edway.in.ua/uk/mpk/454/detail/

2. Програма підвищення кваліфікації “(Не)безпека в час війни”

Про що програма “(Не)безпека в час війни”?
- Інформація щодо актуальних ризиків в реальному житті (повітряні тривоги,

артобстріли, евакуація);
- Оцінка небезпечної ситуації та інформація про конкретні дії, як себе заспокоїти;

1Дослідження було проведене спільно з кафедрою соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, за підтримки Світового фонду дитинства (World Childhood Foundation) https://stop-sexting.in.ua/research-on-lessons-effectiveness/

https://stop-sexting.in.ua/research-on-lessons-effectiveness/
https://edway.in.ua/uk/mpk/444/detail/?fbclid=IwAR2L6PixcVJfpvtkiS7hUC8ANXQcVMABh7Mmi0_HTP-DzgzkNhq1XGY2oYE
https://edway.in.ua/uk/mpk/454/detail/?fbclid=IwAR1V6mx74XtywVgoLQps1byrnK4FDV-Q7vkXOcc9AvdRWyav1z2n16aKtQE
https://stop-sexting.in.ua/research-on-lessons-effectiveness/


- Навички щодо реагування на ризики, які можуть трапитись з учнями під час
прогулянки чи перебування на вулиці;

- Контакти, куди звернутись по допомогу у разі екстрених ситуацій.

Інформація про навчання на сайті Edway: https://edway.in.ua/uk/mpk/444/detail/

Про проєкт #stop_sexтинг:

#stop_sexтинг - найбільший в Україні освітній проєкт щодо захисту дітей в інтернеті. Отримав премію Глобального договору ООН
та загалом навчив більше ніж 500 000 дітей та батьків. В межах інформаційної компанії торкнувся мільйонів українських родин, а
також створив першу в країні консультаційну лінію щодо безпеки дітей в інтернеті 1545(далі 3) та психологічну лінію підтримки
для дітей та батьків на тему онлайн-ризиків на сайті https://stop-sexting.in.ua/ .

Посилання на проєкт #stop_sexтинг
Сайт: https://stop-sexting.in.ua/
Instagram https://www.instagram.com/stopsexting.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/stopsextingua/
YouTube: https://www.youtube.com/StopSextingUkraine
TikTok: www.tiktok.com/@stopsexting

https://edway.in.ua/uk/mpk/444/detail/?fbclid=IwAR2L6PixcVJfpvtkiS7hUC8ANXQcVMABh7Mmi0_HTP-DzgzkNhq1XGY2oYE
https://edway.in.ua/uk/mpk/444/detail/
https://stop-sexting.in.ua/
https://stop-sexting.in.ua/
https://www.instagram.com/stopsexting.ua/
https://www.facebook.com/stopsextingua/
https://www.youtube.com/StopSextingUkraine
http://www.tiktok.com/@stopsexting.ua
http://www.tiktok.com/@stopsexting

