
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII PE TEMA ANTIBULLYING 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

ACTIVITATE GRUP ȚINTĂ TERMEN RESPONSABILI OBSERVAȚII 

Alegerea membrilor 

Comisiei Antibullying 

Cadre didactice Septembrie 2021 Director 

Cadrele didactice 

 

Elaborarea procedurii de 

intervenție în cazul 

situațiilor de violență 

psihologică (bullying) 

Comisia Antibullying Octombrie 2021 Director 

Comisia antibullying 

Anexă la plan 

Informarea cadrelor 

didactice privind 

legislația în vigoare 

privind fenomenul 

bullying, procedura de 

intervenție la nivelul 

școlii 

Profesor Consilier 

scolar 

Semestrul I an școlar 

2021-2022 

Director 

Comisia antibullying 

Informarea se va realiza 

în cadrul Consiliului 

Profesoral, vor fi 

diseminate materiale 

pentru a fi disponibile 

ulterior cadrelor 

didactice 

Întâlniri ale membrilor 

Comisiei pentru 

soluționarea cazurilor de 

bullying semnalate 

precum și evaluarea 

impactului masurilor 

luate conform planului 

de actiune antibullying 

Membrii Comisiei 

Antibullying 
- semestrial Comisia Antibullying Se vor utiliza 

chestionare pentru feed 

back 

Introducerea unor 

sanctiuni în ROI pentru 

actele de bullying si 

informarea cadrelor 

didactice, elevilor și 

părinților 

Cadrele didactice, 

părinții și elevii 

Octombrie 2021 Director 

Comisia antibullying 

Consiliul Elevilor 

 



Introducerea tematicii 

de prevenire a bullying-

ului în cadrul orelor de 

dirigenție 

Elevi pe durata anului școlar 

2021-2022 

Profesorii diriginți  

 

Oferirea de materiale 

suport profesorilor 

diriginți pe tema 

bullyingului 

Cadre didactice permanent Comisia antibullying  

Săptămâna 

antibullying/cyberbullying 

Elevi, cadre didactice, 

părinți 

Anul școlar 2021-2022 Director 

Comisia antibullying 

Profesor consilier scolar 

Consiliul elevilor 

Concursuri, intalniri cu 

reprezentanți ai 

instituțiilor statului 

(poliție, justiție) 

Program de prevenire a 

bullying-ului în școala 

Clasele a V-a Pe parcursul anului 

școlar 2021-2022 

Profesor consilier scolar 

 

Programul se va 

desfășura pe parcursul a 

2 întâlniri la fiecare 

clasă 

Întâlniri cu reprezentanții 

Consiliului Elevilor pe 

tema prevenirii și 

intervenției în situații de 

bullying 

elevii Minim 2 întâlniri/an 

școlar 

Profesor consilier scolar 

 

 

Activități la clasă, 

consiliere individuală cu 

elevii implicați în acte de 

bullying 

elevii implicați în acte 

de bullying 

profesorii 

parintii 

La nevoie Profesor consilier scolar 

Profesorii diriginți 

 

Participarea la programe 

de formare pentru 

prevenirea si combaterea 

bullying-ului 

Cadre didactice Pe parcursul anului 

școlar 2021-2022 

Responsabilul cu 

formarea continua 

 



Implicarea părinților in 

dezbateri pe tema 

bullying-ului 

părinți Pe parcursul anului 

școlar 2021-2022 

Profesorii diriginți În cadrul lectoratelor cu 

părinții sau al ședințelor 

la clasă 

 

Întocmit,  

Prof. Psih. Denisa Muntean 

 

Aprobat, 

Director, 

Prof. Ana Maria Țibre 

 


