вського
у будівництва,
зайну
інна Филипенко
'

2 0 2 1 р.

План заходів
Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну,
спрямованих запобіганню та протидії булінгу в студентському середовищі
(2021-2022 навчальний рік)
№
з/п
1

Н азва заходу

1

2

3

4
5

6

7
8
9
10

11

2
Підготовка наказу «Про запобігання булінгу
(цькування)у коледжі
Організація механізмів звернення та встановлення
інформаційних скриньок для повідомлень про
випадки булінгу (цькування). Створення (або
оновлення) розділу про профілактику булінгу
(цькування) і розміщення нормативних документів
на сайті коледжу
Наради з різними категоріями працівників з питань
профілактики булінгу (цькування):
- педагогічний персонал;
- допоміж ний персонал;
- технічний персонал
Ознайомити здобувачів освіти, батьків з
нормативними документами щодо організації
освітнього процесу в закладі освіти
Розмістити на інформаційному стенді номери
телефону гарячої лінії проти булінгу - 116000
Проводити системну роботу практичному
психологу з викладачами коледжу, батьками та
здобувачами освіти на тему «Безпечний коледж»,
«Булінг. Кібербулінг»
Проведення тематичних виховних годин щодо
формування навичок толерантної та
ненасильницької поведінки
Провести тренінг «Профілактика булінгу в
студентському середовищі»
Оформити стенди «Зупинимо булінг разом!»,
«Протидія булінгу»
Перегляд відеороликів «Булінг у коледжі. Як його
розпізнати», «Кібербулінг розслідування і захист
дитини» з подальш им обговоренням
Проведення тематичних виховних годин за темами:
«Жити в мирі з собою та іншими», «Допоможи
собі, рятуючи інших», «Про стосунки в
студентському середовищі», «Стережись! Бо, що
посієш, то й пожнеш», «Змінюй в собі негативне
ставлення до інших»

Т ерм ін
виконання

В ідповідальни й

3

4

Вересень

Ю рисконсульт

Вересень

Ю рисконсульт,
заст. директора з
виховної роботи
Власова О.В.,
Чуйко I.A.

Протягом
року

Адміністрація
коледжу

Вересень

Класні керівники

Вересень

Чуйко I.A.

Протягом
року

Психолог
коледжу Ю говаМ ірош ина М.Г.

Протягом
року

Класні керівники,
психолог

січень

Психолог
коледжу

Березень

Студрада коледжу

Протягом
року

Класні керівники

Протягом
року

Класні керівники

1

12

2
Підготовка методичних рекомендацій для
викладачів:
- з вивчення студентського колективу;
- з розпізнавання ознак насильства різних видів
щодо здобувачів освіти

13

Виступ на загальних батьківських зборах з
профілактики булінгу (цькування) в студентському
колективі

14

Співбесіда з класними керівниками за результатами
діагностики студентського колективу

15

Конкурс плакатів проти насильства

3
Протягом
року
За планом
проведення
батьківських
зборів
Протягом
року
Лютий

Проведення консультацій психолога з питань
взаємин батьків зі здобувачами освіти
Анонімне анкетування здобувачів освіти 1-2 курсів
щодо випадків булінгу (цькування) у коледжі

Протягом
року
Протягом
року

18

Аналіз інформації за протоколами комісії з
розгляду випадків булінгу (цькування) в коледжі

Протягом
року

19

Запрошення для проведення засідання «круглого
столу» спеціалістів щодо протидії булінгу

Протягом
року

16
17

4
Власова О.В.,
психолог

Власова О.В.,
психолог
Власова О.В.,
психолог
Власова О.В.,
класні керівники
перших курсів,
студрада коледжу
Психолог
Психолог, класні
керівники
Психолог,
юрисконсульт,
адміністрація
коледжу
Власова О.В.

