План щодо профілактики булінгу у Коростенській міській гімназії
№ п/п

Зміст заходу

1

Про виконання Листа МОН від
27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання
щодо створення у 2019/2020 н.р.
безпечного освітнього середовища
Дослідження рівня агресивності учнів

2

З ким
Термін
проводитться виконання
Засідання
Вересень
Ради
профілактики
2-11

Соціологічне дослідження учнівської
думки щодо причин прояву булінгу в
учнівському середовищі
Консультування учнів з питання, як не
стати жертвою булінгу
Консультування батьків з питань:
•
Суїцид: причини, мотиви,
фактори ризику;
•
що потрібно знати батькам
першокласників;
•
труднощі адаптаційного періоду
та методи їх подолання;
•
стиль поведінки батьків з
агресивною дитиною (криза
підліткового віку);
•
допомога дитині в подоланні
вікових криз (6,7.10-14років);
•
профілактика проявів боулінгу.
Все починається з сім’ї
Виховні години: «Де брати любов до
тих хто тебе принижує» (перегляд
відеороликів)
Семінар - тренінг для педагогів: «Роль
вчителя у профілактиці та подоланні
шкільного булінгу»

7-11

8

9

3

4
5

6

7

10

2-11
За запитом

Протягом
року
лютий
Протягом
року
Протягом
року

6 – ті класи

Жовтень

учителі

Листопад

Просвітницький виступ для педагогів,
батьків : «Діяльність Національної
«гарячої» лінії з питань протидії
булінгу

Учителі,
батьки

Листопад

Тиждень попередження насильства «25
днів без насильства»
Профілактика насильства. Флешмоб
малюнків «Ми проти насильства».

2-11

Листопадгрудень
Листопадгрудень

2-11

11
12

13
14
15

16

17

18

Виховна година: «Попередження
булінгу в учнівському середовищі»
Виховна година: «Профілактика
булінгу серед дітей та молоді»
(відеолекторій)

4,8-9

Січень

4, 5-6

Січень

Виховна година: «Попередження
конфліктів у соціальних мережах»
Індивідуальна робота з учнями, які
стали жертвами булінгу
Консультування батьків з питань:
•
як діяти якщо ваша дитина стала
жертвою боулінгу або сама стала
булером;
•
стилі виховання дітей в сім’ї;
•
вплив ЗМІ на формування
особистості дитини;
•
допустимі види заохочення та
покарання;
•
схильності, інтереси, здібності
учнів – ключ до вибору майбутньої
професії;
Виступ на батьківських зборах «Як
діяти, якщо дитина стала учасником
булінгу?»
Тренінгові заняття: «Конфлікт
Вирішення конфліктів мирним
шляхом»
Профілактичні заходи з метою
запобігання:
Жорстокому поводженню з
дітьми
Підлітковій агресивності
Насиллю в сім`ї
Шкільному булінгу

2

Лютий

За запитом

Протягом
року
Протягом
року

За запитом

батьки

Протягом
року

2-10

Лютий

За запитом

Протягом
року

