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Stabilirea membrilor grupurilor de acțiune antibullying 

Informare succintă 

 

 

Grupul de acţiune antibullying are maximum 10 membri, fiind adaptat 

contextului social, dimensiunii şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ.  

 

 

 

Este important ca membrii aleși ca reprezentanți în grupul de acțiune antibullying de 

la nivelul școlii să aibă disponibilitate să îndeplinească responsabilitățile 

corespunzătoare acestui rol, să manifeste empatie și să fie imparțiali în analizarea 

potențialelor cazuri de bullying.  
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4 pași în constituirea grupului de acțiune antibullying 

 

  

1. Consiliul profesoral propune membrii din rândul cadrelor didactice 

 

2. Consiliul părinților alege prin vot 2 părinți și 2 supleanți 

(pe baza propunerilor primite din partea comitetelor de părinţi) 

 

3.  Consiliul elevilor alege 2 sau mai mulți elevi cu vârsta de cel puțin 12 ani 

(pe baza propunerilor colectivelor claselor) 

 

4. Consiliul de administrație decide înființarea grupului de acțiune antibullying  

(pe baza propunerilor primite + poate invita în grup reprezentanţi ai instituţiilor 

din domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale cu activităţi şi expertiză în domeniul protecţiei drepturilor 

copilului) 

 

 

 

 

Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră 

necesar, conţinutul şi rezultatul întâlnirilor fiind consemnate într-un  raport şi aduse 

la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ. 
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