1 ЧЕРВНЯ: ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

День захисту дітей - міжнародне свято, яке відзначається 1 червня. Це
свято створене з метою нагадати нам, що діти - це самостійні особистості зі
своїми страхами і проблемами. Особливо важливим це свято здається під час
війни, коли в такий складний час особливої підтримки та захисту від дорослих
потребують всі діти.
Як та чому з'явився цей день
В Україні дату започаткували як святкову з 1998 року, хоча вперше день
відзначався у 1950 році у 51 країні світу, а започаткувала його Рада
Міжнародної демократичної федерації жінок у 1949-му у Парижі. Ініціативу
підтримала Організація об'єднаних націй оголосила захист прав, життя і
здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Також була
проголошена необхідність соціального захисту прав дитини.
Вже у 1959 році з'явилася Декларація прав дитини від ООН, яка
проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального
забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри,
національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого.
Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і
сприяти їх здійсненню. Також існувала Женевська декларація прав дитини 1924
року. Ці декларації носили лише декларативний та рекомендаційний характер, а
для захисту і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони й
міжнародні договори. Тоді й постало питання щодо законодавства стосовно
прав дітей.
20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН була прийнята
Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей.
Україна ратифікувала конвенцію 27 вересня 1991 року, й відтоді цей документ є
частиною національного законодавства.
В Україні наприкінці XX століття встановлення свята ініціювало
Міністерство у справах сім'ї та молоді — орган, який у 2010 році
реорганізували у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Також
започаткування свята підтримав Всеукраїнський комітет захисту дітей,
Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям" та

інші громадські організації. 30 травня 1998 року другий президент України
Леонід Кучма підписав указ про святкування Дня захисту дітей.
Відеопривітання з Днем захисту дітей від Збройних сил України
https://www.youtube.com/watch?v=mpb0qnQ5dRw
Також 1 червня відзначається
«Всесвітній день батьків» який був
проголошений
на
66-й
сесії
Генеральної Асамблеї ООН у вересні
2012 року, і, починаючи з 2013 року,
він відзначається щороку "на честь
батьків у всьому світі в перший день
літа - 1 червня"

СКРИНЬКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ВІД ПРАКТИЧНОГО
ПСИХОЛОГА:
СТУДЕНТУ:
1. Поради підліткові щодо виховання батьків дітьми
http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Advice.pdf
2. Інтерактивні вправи:
1. «Впізнай емоцію» https://learningapps.org/display?v=p4q77h00n20
2. «Гра дружба» https://learningapps.org/display?v=pnu17e52a20
БАТЬКАМ:
1. Як знайти спільну мову з підлітком?
http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Howtofind.pdf
2. Як хвалити підлітків: 10 варіантів замість слова «Молодець»
http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Howtopraise.pdf

