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Програма
протидії булінгу, жорстокості та насильства в
учнівському середовищі
на 2021 - 2022 навчальний рік
Зміст заходів

Термін
проведення

Відповідальні

1.

Створення і доведення до відома відповідальних осіб
наказів щодо організації роботи з протидії булінгу,
жорстокості та насильства в закладі освіти.

Протягом
року

Адміністрація
закладу

2.

Вивчення законодавчих документів, практик протидії
цькуванню, жорстокості та насильства в учнівському
середовищі.

Протягом
року

Заст. дир. з ВР
Макуха Т.М.

3.

Внесення до планів роботи педагогічних рад і нарад при
директорові школи питань щодо профілактики булінгу,
жорстокості та насильства
в освітньому просторі.
Забезпечення розгляду даних питань на засіданнях педрад
і нарад при директорові школи.

Протягом
року

Адміністрація
закладу

Протягом
року

Класні керівники,
психолог, соц.
педагог

Діагностика
1.

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських
колективах:
–
спостереження за міжособистісною поведінкою
здобувачів освіти;
–
опитування (анкетування) учасників освітнього
процесу;
–
психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості
класних колективів та емоційних станів учнів;
–
соціальне дослідження наявності референтних груп та
відторгнених в колективах;
–

визначення рівня тривоги та депресії учнів.

2.

Діагностика стану психологічного клімату класу (1-11кл.)

Протягом
року

Психолог

3.

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний
час (1-11кл.)

Протягом
року

Психолог

Протягом
року

Психолог

Корекція

1.

Корекційно-розвивальна програма формування стійкості
до стресу у дітей дошкільного віку і школярів «Безпечний
простір» (за потребою).
Просвіта і профілактика

Проводити роботу «Шкільної служби примирення»
(попередження та розв’язання конфліктів у школі).

Протягом року

2.

Провести батьківські збори на теми:
- «Зупинимо булінг разом!»;
«Небезпечні квести, комп’ютерні ігри» - батьки.

Протягом року

3.

Складання порад
булінгом»(1-11кл.)

4.

Заходи до Всеукраїнського тижня протидії булінгу:
Корекційно-розвивальне заняття «Забудемо образи» (5 кл.)

Соц. педагог

5.

Тренінгове заняття «Безпека в мережі інтернет» (7 кл.)

Соц. педагог

6.

Година спілкування
слабкості» - 11 кл.

1.

«Як

допомогти

«Доброта-

дітям

ознака

учні-медіатори

упоратися

сили,

Психолог,

а

з Протягом року

не

Соц. педагог

Психолог

Психолог
З 16.09.2021 по
20 .09.2021

7.

Конкурс плакатів «STOP БУЛІНГ» (учні НВК)

8.

Заняття «Школа друзів та подруг» (8-9кл.)
Інтерактивне заняття: «Протидія булінгу в учнівському
середовищі» (5-7кл.)

Психолог

Години спілкування:
- «Мій найкращий друг» (1-2 кл.)
- «Що добре, а що погано» (3-4 кл.)
- «Що робити коли тебе ображають?» (5-6 кл.)
- «Чого очікувати від мому та булінгу?» (7-8кл.)
- «Балінг та протидія йому» (9,11кл.)

Кл. керівники

Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

Педагогорганізатор

9.

10. Проведення бесід, виховних годин, тематичних заходів з
профілактики та протидії булінгу в освітньому
середовищі.

Психолог

Протягом року за планом класних
керівників

11. Заняття «Робота над казкою» (2- 4 кл.)

Жовтень

Псхолог

12. Заняття «Запобігання насильсту над дітьми» (5-11 кл.)

Жовтеньгрудень

Психолог

13. Інтерактивне заняття: «Протидія булінгу в дитячому Січень , лютий
середовищі»( 5-7 кл.)

Психолог

14. Інтерактивне
заняття:
«Протидія
учнівському середовищі» (8-11кл.)

Березень,
квітень

Психолог

15 Заняття «Повага до себе і до інших»(1 кл.)

Травень

Психолог

16. Тренінг для педагогічних працівників «Протидія
булінгу в закладі освіти»

Січень

Психолог

17. Провести години спілкування:
-

булінгу

«Порядність в нашому житті»(3-4 кл.)
«Толерантність в нашому житті» ( 1-2 кл.)
«Як подолати вірус лихослів’я»( 5 кл.)
«Профілактика булінгу» -( 7 кл.)
«Результати негативного ставлення один до

в

Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий

Соц. педагог

одного» (8кл.)
- «Чи вміємо ми дружити» (9 кл.)
- «Комп’ютерна залежність – виклик»(11 кл)
«Кожен –коваль свого щастя»( 11 кл.)

18. Провести тренінги, заняття з елементами тренінгу:
-

-

«Твоє життя – твій вибір» (9 кл.)
«Конфлікт – друг чи ворог» - (4 кл.)
«Намалюй свою агресію» (2 кл.)
«Ми і конфлікт» -( 7 кл.)
«Комп’ютерна залежність- виклик»(6 кл)
«Знання прав не звільняє від обов’язків»
(11 кл)
«Стоп булінг!» (8 кл.)

Березень
Квітень
Травень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Березень

Соц. педагог

Травень

Консультування
1.

Провести групові консультації:
- «Як створити сприятливі умови для оптимального
психологічного розвитку дитини» - батьки;
- «Стилі батьківського виховання і розвиток
дитини»- батьки;
- «Виховання без покарання. Принципи
ефективного виховання»- батьки.

Жовтень

Психолог

Грудень
Березень

2.

Проводити індивідуальні та групові консультації для Протягом року
учнів, батьків, учителів з питань запобігання і
протидії булінгу в учнівському середовищі.

3.

Провести індивідуальні консультації:
- «Вибір адекватного рівня вимог до дитини»батьки;
«Формування позитивної самооцінки, впевненості у своїх
силах, почуття власної гідності»- учителі.

Лютий
січень

Соц. педагог

Психолог

