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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu incidentul de la o 
școală din București, în care o învățătoare s-a filmat în timp ce țipa la copii        

 
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu incidentul de la 

Școala Gimnazială nr. 27, București, în care o învățătoare s-a filmat în timp ce țipa 

la copii. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22 și art. 49 din 

Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și 

protecția copiilor și a tinerilor. 

 

Site-ul Știrile Digi 24 a publicat articolele intitulate „O învățătoare s-a 

filmat în timp ce țipa la copii. Ea a distribuit videoclipul părinților.„ și ”Copii 

terorizați de o învățătoare. Directoarea școlii: Aflase cu o zi înainte că mama ei 

e bolnavă”, în care se relata faptul că unii copii de la clasa pregătitoare au fost 

terorizați de doamna învățătoare, aceasta țipa la elevi pentru că nu cântau așa cum 

se aștepta dânsa. Doamna învățătoare s-a filmat în momentul în care teroriza mai 

mulți copii. Dascălul țipa la micuții de la clasa pregătitoare pentru că nu cântau cu 

tragerea de inimă cu care se aștepta învățătoarea.Femeia a distribuit înregistrarea în 

care țipa la copii, cel mai probabil din greșeală, în grupul de WhatsApp al părinților. 



Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București a declarat 

că „Unitatea de învățământ are obligația să facă o cercetare disciplinară. Învățătoarea 

nu are depusă nicio sesizare de-a lungul anilor, tragem un semnal de alarmă, îi rugăm 

pe părinți atâta vreme cât cunosc astfel de situații să se adreseze unității școlare”. 

Directorul școlii a declarat că: a fost înștiințată de Inspectoratul Școlar al 

Muncipiului București, nu de către părinți, că a vorbit imediat cu doamna 

învățătoare, care a spus că a avut „o stare emoțională deosebită în ziua respectivă 

datorată unui eveniment foarte neplăcut în familie, tocmai aflase cu o zi în urmă că 

mama ei e foarte bolnavă„. Că această situație nu justifică comportamentul doamnei 

învățătoarea și că trebuie să facă o întâlnire cu părțile implicate, respectiv 

învățătoarea, părinții și apoi va demara o comisie de cercetare disciplinară care va 

stabili sancțiunea pe care o va lua.   
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