
Politica privind anti-intimidarea 

 

Argumentare  

 

Intimidarea este o problemă care provoacă anxietate şi suferinţe victimelor și 

familiilor acestora. Şcoala are responsabilitatea de a identifica și a acţiona în cazurile 

de intimidare.  

 

Intimidarea ia multe forme. Acesta poate consta din:  

 

• abuz fizic - lovituri cu pumnul sau cu piciorul, furtul şi deteriorarea bunurilor cuiva.  

• abuz verbal - porecle, insulte sau tachinări repetate  

• abuz mental - de natură persistentă, ex. excluderea cuiva din grupuri sociale.  

 

Intimidarea este definită ca un comportament ofensiv, care se repetă cu mai multe 

ocazii.  

 

Scopuri  

 

Este în interesul tuturor membrilor comunității școlare ca relațiile între personalul 

şcolii și elevi, între membrii personalului și între elevi să se desfășoare într-o 

atmosferă de respect reciproc. Scopul este de a crea în cadrul şcolii un etos care să 

facă intimidarea inacceptabilă. Trebuie creată o atmosferă de respect reciproc, iar 

atunci când intimidarea are loc, trebuie acţionat imediat și eficient.  

 

Recomandări  

 

Școala:  

 

• încurajează elevii să raporteze orice formă de intimidare  

• le cere profesorilor să asculte şi să se comporte în mod corespunzător, să înregistreze 

cu exactitate incidentele şi, în cazul în care     

  este necesar, să le raporteze profesorului desemnat.  

• se asigură că elevii, părinţii şi personalul cunosc procedurile ce trebuie urmate în 

cazurile de intimidare.  

• implică întregul personal, inclusiv personalul non-didactic.  

• le explică tuturor elevilor şi părinţilor politica de „toleranță zero” față de     

  intimidare.  

• dispune de strategii pro-active și răspunsuri preventive cu privire la intimidare.  

 

Proceduri  

 

• Profesorii vor discuta cu părţile implicate, pentru a stabili natura exactă a  

  problemei.  

• Descrierea incidentului(lor) și măsurile luate vor fi consemnate într-un formular   

  de raportare, iar profesorii relevanţi vor primi câte un exemplar. Este esențial să se 

păstreze toate dovezile  

  scrise referitoare la aceste incidente.  

• Dacă incidentul nu poate fi rezolvat simplu, unele din următoarele proceduri  

  vor fi implementate:  



i) victima și/sau autorul intimidării pot fi trimişi la consilierul şcolar sau profesorul 

relevant. 

ii) părinții sunt invitaţi la școală pentru o discuţie însoțiţi de un interpret, dacă        

este necesar. 

iii) situația este monitorizată în mod regulat pentru a evita repetarea intimidării.  

iv) autorul intimidării poate fi separat de colegi sau, în cazuri mai grave,   

 suspendat. 

 


