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Política básica da prevenção do Bullying da escola primária de Kambe 

亀山市立神辺小学校いじめ防止基本方針 

Abril de 2014 

Na lei do Japão da promoção da prevenção do bullying (artigo 2 seção 1), Bullying  

significa uma pessoa ou um aluno dá ação para outra com infruência mau em sentido 

mental, corporal( por meio de internet também)   

 

１ Pensamento básico sobre bullying 
Sobre entendimento da acima, todas pessoas na escola reconhecem a acontecer bullying 

qualquer hora, qualquer aluno. Por isso criamos“Política básica prevenção do 

Bullying”   

   5 pontos para prevenir do bullying 

     ①Não permitir, não deixar passar esse problema  

     ②Cultivar dignidade da cada pessoa ou aluno   

     ③Para descoberta cedo, usar qualquer informação  

 ④Para solução cedo, todas as pessoas interessadas cooperam  

 ⑤Guiar os alunos com ajuda da escola e do lar   

  

２ Orgaazação da prevenção do bullying na escola 
 （１）Fundação「Cometé da prevenção do bullying」  

        Criar comité para fazer a solução prática para prevenir do bullying  

 （２）Essa organização trabalha principal de resolver do problema bullying 

 ①  Papel principal de fazer plano concreto e aplicar atualmente 

 ②  Papel de consulta e o relatório do bullying 

 ③  Papel de recolha sobre a informação dúvida do bullying, informação  

    crianças-problema 

     ④  Se for acontecer bullying , essa organização confirmar o fato e resolver com 

cooperação dos responsáveis   

  

   

３ Esforço concreto para prevenir do bullying 
（１）Para prevenir 

①  Entendimento comum sobre bullying 

A.Ter mesmo entendimento sobre a causa,a característica e o fundo do 

bullying  

B.Ambiente de nunca permitir bullying como humano 

（Precisa mostrar o que é Bullying numa coisa de notificação  etc ）  
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② Atitude, Capacidade contra Bullying 

        A. Cultivar respeitar um ao outro e empatia junto com a sociabilidade  

           do aluno por meio da atividade da educação escolar 

        B. Cultivar a capacidade de fazer comunicação natural com outro   

③ Causa do bullying e Atenção na instrução 

A. Considere que um causador do bullying  

B. Cultivar a força de lidar com o estresse 

C. Tomar cuidado as palavras dos professores para evitar magoar os alunos  

④ Cultivar Auto-estima, Auto-afirmação  

A. Ajudar todos alunos possam cultivar Auto-afirmação  

B. Ajudar os alunos a lidar com situação difícil para aumentar  

 Auto-estima  

⑤ Próprio aluno busca a oportunidade de entender sobre bullying    

 A. Próprio aluno entende sobre bullyihg 

   B. Confirmar que os alunos entendem sobre bullying com apoio do professor  

(２)  Para  descoberta cedo  

① Esforço para compreender o fato do bullying  

A. Esforçar se de saber sobre ansiedade e amizade do aluno por meio da  

   atenção todo dia, por meio do caderno de recados. 

B. Esforçar se de compreender o fato do bullying por meio do Questionário 

   mais de uma vez por período  

C.Preparar um lugar de consultar bullying, Consulta telefônica, 

   Sala de enfermaria, Sala de aconselhamento 

② Fortalece de comunicar a relação de confiança entre os pais e os alunos por 

meio da visita à casa e aviso ao lar     

（３） Solução contra Bullying  

① Como agir ao descoberta bullying ao chegar reratório do bullying  

A.Ao descoberta bullying duvidoso, ajudar de parar imediatamente.  

               Ao Queixa e consulta do bullying, correspondendo a sério. 

Precisa de ajuda apropriada o mais rápido possível para com bullying 

duvidoso. Deve que garantir a segurança do aluno ferido e do aluno 

informado  

B.Ao receber um reratório e descoberta bullying, Precisa o compartilho 

 a  informação daí confimar o fato de bullying  ao 「Cometé da prevenção do Bullying 」 

na Escola. No centro dessa organização, confirmar o fato e a existência do 

bullying. Diretor avisar para as pessoas necessárias 
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C.Quando reconhecido do Bullying como o ato criminoso, Escola tem que lidar 

com este problema sem hesitar. Quando reconhecido o perigo da vida do aluno, 

  do corpo, da propriedade, Escola tem que chamar a polícia imediatamente.    

       ②Apoio para aluno que sofre e apoio aos pais 

     Fazer a pesquisa os fatos do Bullying. 

          Relatar isto aos responsáveis por meio da visita à casa no mesmo dia sem 

demora. Precisa transmitir sobre mantenha o segredo completamente, mantenha 

segurança do aluno que sofreu. Controle ambiental dele em paz, receber a ajuda 

da especialista na fora depende a situação.  

       ③Instrução ao aluno que sofreu e dar conselho para os responsáveis 

          Caso que foi reconhecido Bullying, elimine organizacionalmente com cooperação  

alguns professores na escola e com ajuda de profissional externo. Depois 

confirmação, avise imediatamente aos responsáveis com conselho continuado. 

          Para Agressor, ele precisa estar atento da responsabilidade de próprio ato. 

          Além disso considere para segurança do aluno,alívio,personalidade saudável.  

     De acordo com situação do bullyihg,dê orientação especial com medida 

apropriada. 

④Pressão ao grupo que aconteceu Bullying  

          Para com aluno que testemunha do bullying também escola guia o sobre Bullying 

é o ato que nunca permitido e Gritar e Zombar junto significam a concordar 

bullying  

          Resolução de Bullying é uma situação que não existe bullying e ninguém 

reclamar e relatar sobre bullying na escola 

        ⑤Bullying por internet 

Escrita errada de rede apague dados imediatamente para evitar difusão. Avise 

as coisas necessárias à Polícia para ganhar a ajuda prática.  

          Escola dé orientação moral de rede social com cooperação dos pais. 

  

４ Papel dos pais e papel da região 
   ①Papel dos pais  

     Assim como na lei da promoção da prevenção do bullying(artigo 9), os pais são 

Primeiro responsável da criança. Eles também devem colaborar os conselhos da 

escola para que o aluno que sofreu não possa fazer bullying para cultivar 

disciplina e consciência de evitar bullying. Papel do lar é muito importante 

para com prevenção Bullying.     
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②Papel da região  

     Comunidade deve contribuir para preparer ambiente seguro da criança como papel 

importante que adulto apoia as crianças.      

Caso residente local achasse bullying incentivará consulta, anúncio imediato para 

escola para comité educação da cidade. 

③Cooperação com Escola, com os pais e com Região  

Escola faz orientação sob o fato do bullying em que reunião do PTA e dos pais, escola 

precisa manter a colaboração por meio do comunicado de classe e da série. 

     Escola precisa ganhar a cooperação da escola, dos pais e do residente local por 

meio da informação oficial do internet. 

  

 ５ Tratar para com Situação grave  

  (1) Situação grave  

   Situação grave significa: 

①「Quando foi reconhecido da dúvida sobre dano físico para a vida do aluno ou para a 

propriedade do aluno por causa do bullying」 

②「Quando foi reconhecido sobre ausente adequado por causa do bullying」  

     Sobre① Caso nossa escola, corresponde o dano físico, dinheiro e bens por exemplo.      

Sobre②Ausente adequado corresponde ausente 30 dias por ano com julgamento do 

diretor. E que foi chegado reclamação do aluno ou dos pais sobre a situação grave do 

bullying, imediatamente comece de resolver. 

 (2) Tratar contra Situação grave     

    Quando Diretor foi julgado situação grave. Avise imediatamente para Comissão da 

edificação de Kameyama. Escola considere, resolva com comissão da provenção do 

bullying. Depende do fato, Comissão da edificação resolva isto. 

    Relatar ao Prefeito da cidade por meio da comissão da edificação de Kameyama. 


