Програма Форуму
з протидії булінгу та насильства в рамках проведення місячника
«Зупинимо булінг разом!»
Мета: активізація спільної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
служби у справах дітей Одеської міської ради, відділу ювенальної превенції ГУНП в
Одеській області, педагогів, батьків, учнів та представників громадськості щодо
впровадження в закладах загальної середньої освіти заходів спрямованих на запобігання
та протидію цькуванню (булінгу), вироблення порядку реагування на випадки цькуванню
(булінгу) , навчання усіх учасників освітнього процесу протидії цькуванню (булінгу) та
дискримінації в закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної
громади м. Одеси.
Учасники: департамент освіти та науки, служба у справах дітей Одеської міської ради,
відділ ювенальної превенції ГУНП в Одеській області, КУ «Одеський центр педагогічних
ініціатив», Одеська обласна група медіації, депутати Одеської міської ради, представники
громадськості.
Цільова аудиторія: педагоги, керівники закладів загальної середньої освіти, батьки,
учнівське самоврядування старшокласників.
Місце проведення: Одеська СШ №35 (проспект Гагаріна, 3)
Дата проведення: 01.10.2018 - 03.10.2018
Програма заходу:
Дата

Час

Зміст

01.10.18

14.3014.55

15.00-
18.00






Реєстрація учасників форуму

Місце
проведення
фойє школи

1. Відкриття форуму.
2. Презентація «Що таке
булінг?»
актова зала
3. Відеолекторій «Зупиніть
булінг!»
«Як захистити дитину від
булінгу»;
«Як зупинити булінг:
поради для батьків»;
«Як ефективно боротися
із булінгом у школі».
4. Колективне обговорення
відеороліків.
5. Презентація: Кібер-булінг
або агресія в Інтернеті: способи
розпізнання і захисту дитини.
Керована лекція: «Законодавча
база щодо захисту дітей від
насильства
та
жорстокого
поводження».
6. Робота в групах:
каб. №№212,
- мозковий штурм:
213, 310, 311
* Як допомогти дитині,
яка стала жертвою булінгу.
* Що робити, якщо

Відповідальні
Ярославцева Н.О.
Буйневич О.В.
Амеліна О.С.
Ковальчук І.В.

Вершиніна О.В.
Кобзарєва О.С.
Капуляк В.П.
Капуляк В.П.

Становська А.І.
Романенко Н.А.
Амеліна О.С.
Кобзарєва О.С.
Вершиніна О.В.

Дата

Час

Зміст



02.10.18

03.10.18

15.0018.00

15.0016.30

Місце
проведення

дитина стала агресором в
ситуації булінгу.
* Як батькам і школі
запобігти булінгу дитини.
7. Обговорення результатів
роботи груп.
8. Підведення роботи 1-го дня
Форуму.

Відповідальні
Мельник О.М.
Болгаріна І.С.
Вершиніна О.В.
Становська А.І.

Робота в групах:
- Організація роботи
педагогічного, батьківського та
учнівського самоврядування з
протидії булінгу в закладах
освіти.
(майстер – клас для директорів
та їх заступників)

каб. №212

Романенко Н.А.
Амеліна О.С.

- Побачити, відчути, допомогти.
Родинна підтримка дитині, яка
потерпає від емоційного або
фізичного насильства.
(тренінг для батьків, класних
керівників)
- Простір класу – територія
партнерства. (тренінг для
класних керівників )

каб. №213

Сухецька О.С.
Кобзарєва О.С.

каб. №310

Мельник О.М.
Джумаджілова М.О.

- Рівний – рівному – для рівних.
(лідери шкільного
самоврядування як гарант
особистісного комфорту учнів)
(тренінг для старшокласників )

каб. №311

Болгаріна І.С.
Краснощок Т.П.
шкільний Парламент
Одеської гімназії №5

актова зала

Учасники Форуму

Пленарне засідання:
1.Про комплексний підхід до
вирішення проблеми булінгу у
закладах загальної середньої
освіти.
2. Рекомендації щодо
профілактики цькувань та
зниження впливу булінгу.
3. Алгоритм протидії та
профілактики дитячого булінгу
для батьків
4. Підведення підсумків роботи
Форуму

Учасники Форуму
Учасники Форуму
Учасники Форуму

