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Activități de consiliere, orientare și remediere în cazul fenomenului de 

bullying și cyberbullying în mediul școlar,  

realizate în Școala Gimnazială Pia Brătianu 

 

 Școala Gimnazială Pia Brătianu realizează frecvent activități de consiliere, de 

remediere, precum și activități de prevenție și conștientizare a fenomenului de bullying  și 

cyberbullying, la nivelul ciclului primar și gimnazial al școlii. 

Printre activitățile realizate cu precădere în cadrul școlii sunt amintite: 

Tipul activității Responsabili  Frecvența  

Proiecte educaționale • profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• parteneri educaționali 

• consilierul educativ 

• lunar 

Planificarea și realizarea unor 

activități atractive de petrecere a 

timpului liber 

• profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• parteneri educaționali 

• consilierul educativ 

• lunar 

• semestrial 

Sedințe de consiliere individual/ de 

grup 

• consilierul școlii 

 

• lunar 

• semestrial 

• la cerere 

Activități de prevenție și 

conștientizare 

• profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• lunar 

• semestrial 

• la cerere 

Ședințe de intervenție  • consilierul școlii • la cerere 

Întâlniri ale elevilor și părinților • profesorii diriginți • lunar 
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• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• semestrial 

• la cerere 

Distribuire de materiale informative • profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• lunar 

• semestrial 

• la cerere 

Investigarea climatului din unitatea 

școlară, prin intermediul 

chestionarelor aplicate 

• profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• lunar 

• semestrial 

• anual 

• cnf. 

procedurii 

• la cerere 

Proiectarea unor ghiduri de 

intervenție 

• consilierul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• semestrial 

• anual 

• cnf. 

procedurii 

Includerea în cadrul ședințelor cu 

părinții a unor activități de 

informare 

• profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• consilierul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• semestrial 

• anual 

 

Includerea în cadrul consiliilor 

profesorale a unor activități de 

informare 

• consilierul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• semestrial 

• anual 

Activități de identificare timpurie a 

persoanelor aflate în situații de risc 

• consilierul școlii 

• profesorii diriginți 

• învățătorii claselor primare 

• lunar 

• semestrial 

• la cerere 

Activități de planificare și includere 

a unor documente școlare specifice 

reglementării fenomenului de 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• responsabilii pe comisie 

• lunar 

• semestrial 

• anual 

mailto:secretariat@scoala17pb.ro


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PIA BRĂTIANU” 

Str. Petofi Sandor, nr. 14-16, Sector 1, Bucureşti 

Telefon – Fax: 021.222.65.90. 

E-mail: secretariat@scoala17pb.ro 

COD FISCAL: 20745833 

 

bullying/cyberbullying, în 

activitatea metodologică a unității 

școlare 

• cnf. 

procedurii 

Activități de măsurarea a 

impactului acțiunilor întreprinse la 

nivelul școlii 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• responsabilii pe comisie 

• lunar 

• semestrial 

• anual 

Realizarea rapoartelor lunare, 

semestriale și anuale vizând 

activitatea comisiilor metodice care 

activează în scopul prevenirii, 

combaterii și conștientizării 

fenomenului de 

bullying/cyberbullying. 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• responsabilii pe comisie 

• lunar 

• semestrial 

• anual 

 

Realizarea Procedurii de 

intervenție în cazul unui eveniment 

din sfera bullying/cyberbullying 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• responsabilii pe comisie 

• semestrial 

• anual 

 

Realizarea Planului de intervenție 

în cazul unui eveniment din sfera 

bullying/cyberbullying 

• directorul/ directorii școlii 

• comisia CEAC 

• responsabilii pe comisie 

• anual 

 

 

 

 

 

 

 Director, 

Prof. Marilena Stoica 
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