БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)
Дія або бездіяльність учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному,
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої
чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути
чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого.

КОНФЛІКТ

ЦЬКУВАННЯ

Денис, учень 7 класу, під час
перерви обідав у їдальні, а коли
зайшов у клас, щоб готуватися
до уроку, побачив, що Віталій і
Артем кидаються його пеналом.
Денис обізвав хлопців лайливим
словом і попросив негайно
віддати пенал. Віталій, який в цей
момент тримав пенал в руках,
замість того, щоб віддати Денису,
кинув його у сміттєвий бак.
Денис за це грубо висловився
щодо Віталія.
Між хлопцями зчинилася сварка.

Микита, учень 2 класу,
вже довгий час чує образливі
слова від однокласниці, яка
майже щодня називає Микиту
«бовдуром».
Хлопцю це дуже образливо.
Він спочатку намагався
стримуватися, не звертати уваги, але потім також почав говорити образливі слова дівчині, а
іноді навіть виникали бійки між
цими дітьми. Вчителька, на жаль,
завжди була на боці дівчини
та не помічала дій з її боку.
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ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ

ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА

• розлади та порушення розвитку дитини;
• інакшість, зовнішній вигляд, стан
здоров’я чи інвалідність;
• завоювати авторитет в очах друзів та
однолітків;
• компенсація за невдачі в навчанні чи
громадському житті.

• авторитарний стиль навчання і культура
репресивних заходів;
• маніпулювання колективом за допомогою булінгу
(цькування);
• ігнорування проблеми на рівні закладу освіти;
• відсутність контролю з боку педагогічного
персоналу за поведінку дітей;
• сексуальні стосунки, які виникають серед учнів та
учениць у старшому віці.

СІМЕЙНІ ЧИННИКИ

• брак близьких стосунків у батьків з
дитиною;
• слабкий або занадто сильний контроль
над дитиною;
• гіперопіка над дитиною;
• тиск або жорстоке поводження батьків;
• домашнє насильство;
• виховання в неповній сім’ї.

СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ

• гендерні стереотипи;
• сексуальна орієнтація;
• соціальна та економічна нерівність;
• популяризація насильницьких моделей
поведінки на ТВ, в інших медіа, в інтернеті.

«ПІРАМІДА НЕНАВИСТІ»
ГЕНОЦИД
РІВЕНЬ ЖОРСТОКОСТІ

РІВЕНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ
РІВЕНЬ ДІЙ, ДІЯМ, БАЗОВАНИХ НА УПЕРЕДЖЕННЯХ
(висловлювання принизливих жартів, соціальна ізоляція,
соціальне виключення, насмішки та обзивання

РІВЕНЬ УПЕРЕДЖЕНОГО СТАВЛЕННЯ
(упередження, вірування і стереотипи)
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НАСЛІДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)
Сергій, 12 років:
«Я став більш замкнутим і тепер боюсь виходити з дому».
Аліна, 13 років:
«Мені постійно здається, що мене обговорюють, що гноблять,
сміються, коротше, у мене самооцінка нижче плінтуса.
Через це я досить часто хочу плакати в школі, я намагаюся
бути зухвалою, щоб мене не чіпали, але у мене не виходить,
це все тисне на нерви».

