План заходів
щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу в рамках шкільного проекту
практичного психолога Рудик Т.С.
«Антибулінг» на 2020 рік
№ з/
п

Назва заходу

Цільова
аудиторія

1.

Проведення вхідного анкетування
прояви в підлітковому віці»

2.

Заняття з елементами тренінгу для практичних психологів
слухачів курсів ВАНО на тему: "Формування навичок ефективної
взаємодії в колективі"

ПП області

3.

Тренінгове заняття
Миробудування”

булінгу.

медіатори

4.

Тренінг «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Конфлікти в
навчальному закладі»

педагоги

5.

6.

з

за анкетою «Булінг та його

медіаторами

„Протидія

Перегляд мультфільмів та відео роликів на антибулінгову
тематику:
- «Про пташок»;
- «Вірте у любов»;
- „Гидке каченя”;
- „Чорний кіт”;
- „Шкільний булінг (school bullying);
Створення пам’ятки «Моя поведінка в ситуації ризику»

7-11 класи

2 класи
5-7 класи

5-11 класи

Термін
проведення

Відповідальний

січень

Рудик Т.С.
медіатори

січень

січень

Рудик Т.С

Рудик Т.С

лютий

Рудик Т.С.

лютий

Рудик Т.С.,
Педагогиорганізатори

березень

Рудик Т.С.,
омбудсмени

7.

8.

Проведення Кіл на тему:
„Що зробив(ла) б я, щоб в моєму класі не виникало
конфліктів”
„Як уникнути конфліктів у спілкуванні з однолітками”
„Всі ми різні, всі ми рівні”
„Людина починається з добра” та ін
Проведення медіацій
Тренінгове заняття
навички медіатора.”

9.

12.

конфлікту.

Комунікативні

Конкурс колажів „Презентуємо наш дружній клас”

Тренінгове заняття
10. середовищі»
11

„Вирішення

«Профілактика

булінгу

в

учнівському

Заняття з елементами тренінгу «Попередження конфліктів в
соціальних мережах »
Квест для учнів «Подолаємо конфлікти дружною командою»

Постійно

5-11
класи

Рудик Т.С.,
медіатори

За запитом

учні

Рудик Т.С.,
медіатори
Рудик Т.С.

медіатори

12.09

5-6 ті класи

вересень

10-11 класи

жовтень

Рудик Т.С.,
Педагогиорганізатори,
медіатори,
омбудсмени
Рудик Т.С.

7-9 класи

14.11

Рудик Т.С.

3-4 класи

6.12

Рудик Т.С.

Тренінгове заняття для батьків «Інструменти для аналізу
13. конфліктів. Вироблення навичок безконфліктного спілкування»

батьки

18.12

Рудик Т.С.

Проведення вихідного анкетування за анкетою «Булінг та його
14. прояви в підлітковому віці»

7-11 класи

грудень

Рудик Т.С.
медіатори

Двічі на рік

педрада

Рудик Т.С.

15.

Звіт про роботу за шкільним проектом «Антибулінг»

Оновлення інформації щодо насилля та булінгу на
інформаційному куточку практичного психолога з номером
телефону гарячої лінії протидії булінгу 116000
Інформування батьків, вчителів, учнів щодо причин, наслідків та
16. дій у ситуації булінгу
Оновлення інформаційних куточків для учнів із переліком
17. організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та
правопорушень.
Практичний психолог
Директор закладу

Рудик Т.С.
Романгова З.М.

Кожен
семестр
квітень
Постійно

Батьки,
вчителі,
учні
Батьки
сайт
1-11 класи

Рудик Т.С.

Рудик Т.С.

