Перспективний план заходів щодо запобігання цькуванню (булінгу) в
гімназії №109 ім. Т.Г.Шевченка на 2018-2023р.
Конвенція ООН про права дитини вказує на те, що кожна дитина в усьому світі має
право жити, рости і бути захищеною від усіх форм насилля.
Насильство над дітьми - це глобальне проблема, яке стала очевидною протягом
останніх років. Коли діти стають свідками або жертвами емоційного, сексуального
чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров'ю, добробуту та майбутньому.
Проблема насильства стосується не лише окремих дітей або сімей, а є загрозою
сталому розвитку суспільства в цілому.
Керуючись Законом України "Про освіту", "Про охорону дитинства", іншими
нормативно - правовими актами, робота колективу гімназії спрямована на
виконання всіма учасниками освітнього процесу законодавчих вимог.
Завдання освітян робити все, аби сучасні діти могли навчатися без страху і
насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється.
Ці питання враховані і в Програмі «Нова українська школа» у поступі до
цінностей», що розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем
виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту
освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року. Програма допомагає педагогічним
працівникам, класним керівникам, вихователям усвідомити сучасні виклики
виховання та його головні засади, базові моральні цінності сучасного виховання, з
обов’язковим урахуванням вікових особливостей учнів.
Колектив гімназії братиме участь в апробації проекту Науково-дослідницького
інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
«Безпечний світ» (керівник програми науковий співробітник інституту Падучак О.І.),
що фінансується з громадського бюджету м.Києва. Метою проекту є розробка
методичних матеріалів присвячених питанням дитячої безпеки та практичних
завдань, тренінгів, що сприяють психологічній підготовці дітей до зіткнення з
життєво небезпечними ситуаціями. Термін реалізації проекту 2018-2023 р.
Перший етап впровадження ( 2018-2019р) – інформаційно-методичний. Включає
управлінський напрям - вивчення нормативно-правового та інформаційного
забезпечення попередження насильства та булінгу, аналіз ситуації в закладі,
організація механізмів звернення щодо випадків цькування, розробка плану заходів,
організація співпраці з соціальними службами, зустріч із представниками служби у
справах дітей, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, працівниками поліції. Та
просвітницький напрям – системну роботу з інформування, роз’яснення з метою

формування навичок толерантності та ненасильницької поведінки, спілкування та
взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
Другий етап – 2019-2022р. – практичне впровадження програми, що має на меті
роботу з усіма учасниками освітнього процесу – вчителями, дітьми та їх батьками.
Включає проведення тематичних тренінгів, диспутів, бесід за участю тренерів
громадської організації «Безпечний світ» та вчителів гімназії. Участь педагогічних
працівників в навчальних програмах, тематичних конференціях, семінарах з метою
підвищення професійної компетентності щодо запобігання булінгу та проявів
насильства в учнівському середовищі з метою розвитку навичок активного слухання,
релаксації, медіації тощо як з дорослими так і з дітьми. Зокрема, заступник
директора гімназії та психологи братимуть участь в проведенні Науково-практичної
конференції «Інтерактивна правоосвіта школярів за програмою «Street law»» у
травні 2019р.
Соціально-психологічний супровід освітнього процесу передбачає діагностичну
складову, що включає спостереження, бесіди з учнями та вчителями, що
безпосередньо контактують з класом, проведення соціальних ігор, комунікативних
тренінгів, дослідження психологічного клімату в колективах, виявлення відторгнутих
та лідерів класу тощо, та надання необхідних рекомендацій в разі потреби.
Толерантності та взаємоповазі сприяє робота учнівського самоврядування.
Тематичні заходи, благодійні акції, соціальні квести ("Молодь країни - без
насильства") сприяють згуртованості учнів,формуванню навичок взаєморозуміння та
допомоги в колективі.
Робота з батьками включає бесіди щодо зменшення ризиків булінгу та
кібербулінгу а також необхідності і можливості формування довірливих стосунків із
дитиною. За запитом надаються консультації щодо врахування психологопедагогічних особливостей дітей для створення системи адекватних виховних
впливів з метою покращення психологічного мікроклімату сім'ї.
Метою всіх заходів є створення захищеного від насильства середовища для
сприяння всебічного розвитку дітей та юнацтва.
Третій етап – 2022-2023 р. – підведення підсумків, аналіз результатів, надання
рекомендацій для можливих змін в практичній частині програми.
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