№
п\п
1.

Назва заходу

Довести до відома новоприйнятих студентів коледжу та
працівників з законодавством України з питань
запобігання та протидії булінгу.
2. Забезпечити контроль за дотримання законодавчих та
нормативних документів з питань запобігання та протидії
булінгу працівниками та студентами коледжу.
3. Проводити на засіданнях адміністративної ради роботу з
керівництвом коледжу щодо запровадження
комплексного підходу до запобігання булінгу:
управлінського та просвітницького.
4. Проводити на засіданнях педагогічної ради
роз’яснювальну роботу, звернувши увагу викладацького
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складу на утвердження партнерських, доброзичливих,
толерантних стосунків з студентським колективом.
Проводити на батьківських зборах роз’яснювальну
роботу щодо встановлення між батьками та студентами
довірливих стосунків як невід'ємної частини запобігання
булінгу, недопустимості приховування батьками
отриманої інформації щодо фактів булінгу від їх дітей, та
неповідомлення керівництву коледжу.
Залучення органів студентського самоврядування до
спільних дій з адміністрацією коледжу щодо
профілактики та протидії булінгу в питаннях
роз'яснювальної роботи та
В рамках тижнів права внести одним з питань правової
студентської конференції питання: «Правова
відповідальність за булінг»
Проводити в студентських групах виховні години:
- Що таке толерантність?
- Як розпізнати булінг?
- Допоможи іншому, якщо бачиш цькування.
- Булінг. Не можна мовчати.
До Міжнародного дня толерантності (терпимості)
провести конкурс плакатів «Студентському булінгу
скажемо – НІ!»

10. Проводити в студентському гуртожитку виховні заходи,
направлені на недопущення булінгу в гуртожитку з
показом фільму «Опудало».
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В межах психологічного анкетування студентів вносити
11. питання, які б дали можливість педагогічному працівнику
розпізнати булінг.
12. Запросити на виховні заходи з питань профілактики та
протидії булінгу представників правоохоронних органів,
соціальних служб, громадських та релігійних організацій.
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