МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від 28 січня 2019 року

№ 49/о

Про організацію та проведення
квесту «Булінг – прояв агресії чи слабкості?»
Відповідно до плану роботи управління освіти Міської ради міста
Кропивницького на 2018-2019 навчальний рік, згідно плану заходів парламенту
дітей та з метою сприяння розвитку в учнівської молоді
навичок
конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування і
неприпустимості проявів булінгу в шкільному середовищі
Н А К А З У Ю:
1. Провести квест «Булінг – прояв агресії чи слабкості?» 5 лютого
2019 року о 14.30 год.
2. Затвердити умови проведення квесту «Булінг – прояв агресії чи
слабкості?» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста
Кропивницького. (додаток 1)
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. Сприяти щодо участі учнів у квесті.
2.2. Заявки на участь у квесті (додаток 2) надати до 1 лютого 2019 року
координатору парламенту дітей Завражній І.С. на e-mail: bdutkir@meta.ua
3. Директору комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
Сілант’євій Є.Е. та директору Комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс «Кіровоградський колегіум» Максимовій О.О:
3.1. Сприяти належній організації та проведенню квесту «Булінг – прояв
агресії чи слабкості?», що буде проходити на базі «Навчально-виховного
комплексу «Кіровоградський колегіум» 5 лютого 2019 року о 14.30 год.
3.2. Забезпечити членів журі із числа педагогів вказаних закладів освіти.
4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, попередження
нещасних випадків з ними в дорозі та під час проведення заходу покласти на
відповідальну особу із числа педагогів закладів освіти.
5. Роботу з питань безпеки життєдіяльності учасників заходу здійснювати
відповідно до діючих нормативних вимог.
6. Контроль за виконанням даного наказу здійснюю особисто.

Начальник управління освіти
Євгенія Сілант’єва 39 44 76

Л. КОСТЕНКО

Додаток 1
УМОВИ
проведення квесту
«Булінг – прояв агресії чи слабкості?»
І. Загальні положення
1.1. Квест «Булінг – прояв агресії чи слабкості?»(далі – квест)
запроваджується з ініціативи Парламенту дітейі сприяння управління освіти
Міської ради міста Кропивницького. Метою його є ознайомлення учнів з
поняттям булінгу, його видами та проявами, сприяння розвитку навичок
конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування і
неприпустимості проявів булінгу в учнівському середовищі.
1.2. Завдання квесту:
- надання інформаційної допомоги учням шкіл міста щодо шляхів захисту
від булерів;
- профілактика щодо виникнення проблемних ситуацій в спілкуванні серед
дітей та підлітків шкільного віку;
- доведення до свідомості дітей та підлітків, що в інтернеті не все є надійним
і не всі є чесними.
1.3. Квест проводиться Парламентом дітей за сприяння управління освіти
Міської ради міста Кропивницького, комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Кіровоградської міської ради, а також за участю інших
територіальних органів виконавчої влади, державних установ, громадських
організацій (за їхньою згодою).
1.4. Повноваження організаторів
1.4.1. Управління освіти Міської ради міста Кропивницького:
- забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення конкурсу;
- сприяє забезпеченню участі у конкурсі учнівської молоді міста;
- надає допомогу у залученні до участі в підготовці та проведенні конкурсу
представників державних профільних установ і підприємств.
1.4.2. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості»:
- здійснює організаційні моменти заходу (відкриття і закриття заходу,
організація журі, нагородження тощо);
- забезпечує висвітлення проходження конкурсу в місцевих засобах масової
інформації.
1.4.3.
Комунальний
заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Кіровоградський колегіум»:
- сприяє належній організації та проведенню квесту (забезпечення
технічними засобами та аудиторіями).
ІІ. Умови проведення квесту
2.1. Приладдя і дидактичні матеріали:завдання для учасників, приладдя для
проведення конкурсних завдань тощо.
2.2. Місце проведення:навчальний корпус «Навчально-виховного комплексу
«Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області.
2.3. Умови гри:кожна команда отримує інструктаж, пакет документів:
а) карту-схему з зображенням контрольних пунктів;
б) маршрутний лист, в якому вказано маршрут;
в) бланк для реєстрації та оцінок на кожному пункті.
Безпосередньо самі завдання команди отримують на кожному пункті.
2.4. Хід проведення квесту:
Кожна команда учасників проходить 8 станцій, на яких виконують
запропоновані завдання. На кожній станції команда може затриматися до 10
хвилин (гра розрахована на 1 годину 50 хвилин).
2.5. Завдання квесту:
Станція 1. Ознайомлений значить захищений (володіння понятійними
термінами).
Станція 2. Норми поведінки уникнення від булінгу (розроблення правил
уникнення від булінгу).
Станція 3. Допоможи потерпілому від булінгу (вирішення запропонованих
життєвих ситуацій).
Станція 4. Забезпеч собі безпеку!
Станція 5. Обережно, кібер-булінг в соціальних мережах!
Станція 6. Створення колажу-пам’ятки «Як уникати проявів булінгу і
конфліктів в соціумі та соціальних мережах?»
Станція 7. Булінг і закон. Антибулінгове законодавство в Україні.
Станція 8. Підведення підсумків.
ІІІ. Учасники квесту
3.1. Учасниками квесту є команди закладів загальної середньої освіти, до
складу яких входять учні старшого, середнього і молодшого шкільного віку, які
беруть спільну участь в команді з 4-х осіб.
3.2. Кожний навчальний заклад надає заявку для участі в квесті. (додаток 2)
IV. Визначення результатів і нагородження переможців

4.1.
Переможці квесту визначаються згідно виконання вимог, що
передбачені на кожній станції квесту.
4.2. Учасників знайомлять з вимогами безпосередньо на станціях перед
виконанням завдань.
4.5. Команди – переможці конкурсу нагороджуються дипломами.

Додаток 2
Заявка
на участь у квесті «Булінг – прояв агресії чи слабкості?»
командивід ______________________________________
назва закладу освіти

№ п/п

Прізвище, ім’я учасника

Підпис директора закладу освіти

Стать

Клас

