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У  Сторожницькому  ліцеї  була
проведена  всеукраїнська  акція  «16  днів
проти  насильства»,  яка  розпочалась  25
листопада  і  тривала  до  10  грудня.  Її
символом була «синя стрічка» .

     Особлива увага під час проведення акції
приділялася  питанню дитячого  насильства
та  формуванню   нетерпеливого  ставлення
до  будь  якої  форми  насильства.  Була
активізована  діяльність  на  посилення
інформаційно-просвітницької  роботи,  яка

направлена, в першу чергу, на збільшення знань про всі форми насильства. Ми
прагнули донести до дитини розуміння того, що насильство є порушенням прав
дитини,  що  кожен  з  нас  має  право  сказати  насильству  «НІ».  Вчителями  та
учнями протягом цих 16 днів була проведена колосальна робота.

   Акцію відкривав 10клас  врученням синіх стрічок всім учасникам освітнього
закладу.  Восьмий  клас був  відповідальний  за  розповсюдження  інформації
«СТОП НАСИЛЬСТВО» В ШКОЛІ. Дев`ятий клас зробив «Скриньку довіри»,
в яку можна було написати анонімного листа.  У  7-му класі був проведений
тренінг  на  тему:  «Шляхи  протидії  насильству».  З учнями 5-11  класів було
проведено  анонімне  анкетування  на  тему:  «Виявлення  насильства».  Також з
їхніми батьками проведено анкетування на тему: «Чи достатньо цікавляться я
життям своєї дитини?»

    Результати анкетування учнів показали, що всі вони розуміють що таке
насильство.  75%  учнів  дізналися  про  насильство  зі  школи,  з   виховних
заходів. На запитання:

1.  «Чи доводилось пережити насильство і де саме?»  учні відповіли:
-  5% від батьків,
- 11% в громадських містах,
- 12 % від вчителів,
- 31 % від своїх ровесників у школі. 

     2.  «Чи ти сам робив насильство над іншими?»
         -  53% відповіли, що вони нічого не робили,



          -  31% робили, але не усвідомлювали, що це було насилля,
          -  15% чесно призналися, що робили насильство над своїми ровесниками.
     3. «Яке ставлення вчителів до учнів?» 
         -  40% відповіли що дружнє ставлення вчителів до учнів,
         -  27% вважають байдуже ставлення до учняЮ
         -  13% вважають наказове ставлення до учня,
         -  8% учнів вважають, що вчителі поблажливо ставляться до них.

 4.  «До кого звертаєшся по допомогу у разі проблеми?»
    - 74% дітей звертаються по допомогу до батьків,
     - 31%  до друзів. 

ВИСНОВОК: можна зробити висновок,  що діти відчувають насильство
у школі від ровесників. Але за допомогою звертаються до своїх батьків і
друзів. 

    Анкетування батьків охопило 94% батьків. І показало,  що діти зі своїми
труднощами  у  78%  звертаються  за  допомогою  до  батьків.  В  критичних
ситуаціях 82% батьків допомагають вирішувати проблеми своїх дітей. Але
73% батьків приймають рішення за своїх дітей. 

ВИСНОВОК: можна зробити висновок, що батьки постійно приймають
рішення за своїх дітей і вирішують їх проблеми без вияснення ситуації.
Анкетування також показало, що вони завжди їх будуть виправдовувати
і шукати винуватих в інших.

    Акцію було завершено розкриттям «Скриньки довіри», у якій знаходилося
12 листів. Їх зміст показав, що діти насправді відчувають насильство від своїх
ровесників, але їм важко виражати свої думки на папері.


