
  Scoala Gimnaziala,, Sfantul Ierarh Nicolae ‘’Bucu
 

         

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE ȘIELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE
CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA

INTERCULTURALITĂȚII  
în anul şcolar 2017-2018

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă  pentru

crearea  unui  climat  propice  desfăşurării  activităţilor  instructiv-educative,  satisfacerii  trebuinţelor  de

siguranţă sub multiple aspecte.

       În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea

şi combaterea violenţei în mediul şcolar la  Scoala Gimnaziala ,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu , având

următoarea componenţă:  responsabil –prof.Matei Daniela,membrii-   prof.Stan Adrian,prof. Mangiurea

Mihaela.

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare

specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general,

violenţa  în  şcoală  poate  fi  definită  ca „orice formă de manifestare  a  unor  comportamente  violente

precum”:

- Exprimare  inadecvată  sau  jignitoare,  cum  ar  fi:  poreclire,  tachinare,  ironizare,  imitare,

ameninţare, hărţuire;

- bruscare, împingere, lovire, rănire;

- comportament  care  intră  sub  incidenţa  legii  (viol,  consum  şi  comercializare  de  droguri,

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită  ireverenţioasă faţă de

cadrul didactic) ;

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în

şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.

La nivelul Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu  există o permanentă preocupare

pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului

instructiv  educativ  şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în
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rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie). Pentru a menţine aceste

interacţiuni  permanente  lucreaza  membrii  Comisiei  de  prevenire  si  combatere  a  violentei,legal

constituita la nivelul scolii noastre.

Activitatea din cadrul comisiei va urmări următoarele obiective:

OBIECTIVE :

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul

scolii;

 Conştientizarea  existenţei  problemei  violenţei  în  societate  şi  mediul  şcolar  de  către  elevi,

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul

şcolii;

 Oferirea  de  alternative  educaţionale  pentru  petrecerea  timpului  liber  prin  activităţi

extracurriculare;

 Consilierea psihopedagogică a elevilor;

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;

 Cunoaşterea  şi  aplicarea  prevederilor  Legii  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în

mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

ASPECTE VIZATE:

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare

în  rândul  diferitelor  categorii  de  actori  şcolari  şi  la  nivelul  opiniei  publice,  în  scopul

sensibilizări acestora;

- Realizarea comunicării interinstituţionale;

- Formarea atitudinii  responsabile  faţă de comportamentul  propriu şi  al  celorlalţi  în condiţiile

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru

cadre  didactice  şi  părinţi  (pentru:   identificarea  formelor  curente  de  violenţă  din  şcoală,
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identificarea  contextului  în  care  apare  violenţa  şcolară,  cunoaşterea  actorilor  principali  în

situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;

- Dezbateri  referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către

elevi şi profesori a unor semne  distincte;

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii si afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor

şi planurilor de acţiune;

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;

- Întroducerea  unor  teme  privind  violenţa  în  şcoală  şi  măsurile  de  prevenire  a  acesteia,  în

programarea orelor de consiliere;

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;

- Formarea unor echipe operative  formate din consilierul  şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei

de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia de

Proximitate;

- Cooperarea interinstituţională (şcoală-Politia de Proximitate) în vederea desfăşurării,  în bune

condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;

- Consilierea individuala  şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv

(fotbal, volei,baschet);

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;

- Oferirea de suport  educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme

de gestionare a comportamentui  violent  cât  şi  în general  (activităţi  de consilere  în  orele  de

întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu un  psiholog );

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura

activităţi şi comportamente cu potenţial violent;

- Activităţi  de  gestionare  pe  cale  amiabilă  a  altercaţiilor  ce  au  apărut  în  mediul  elevilor,

observându-se remedierea comportamentului;

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”.
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ACTIVITĂŢI DERULATE IN SEM I:

 “Constituirea comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar-sept.2017

 Intocmirea procedurii privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală-sept.2017

 Intocmirea strategiei de prevenire şi intervenţie privind violenţa în şcoală-sept.2017.

 ,,Sa spunem Nu violentei in Scoala noastra!’’-cls I,octombrie 2017;

 ,,Asa da,asa nu!’’-dezbatere-cls.pregatitoare,noiembrie 2017;

 ,,Cum evitam actele de violenta?’’-dezbatere,cls a II a,noiembrie 2017;

 ,,De la violenta in familie la violenta in scoala’’-referat ,cls a III a,decembrie 2017;

 ,,Conflicte in colectivul de elevi’’-dezbatere,cls a V a,octombrie 2017;

 ,,Cum combatem violenta?’’,dezbatere,cls a VII a,noiembrie 2017;

 ,,Violenta in familie’’,studiu de caz,cls a VIII a,decembrie 2017;

 ,,De la violenta verbala,la violenta fizica’’,dezbatere,cls a VI a,ianuarie 2018.

 Aplicarea  unor  chestionare  in  vederea  ameliorarii  unor  comportamente  violente  in  randul

elevilor;interpretarea rezultatelor şi conceperea unei strategii de ameliorare şi eficientizare ,de

prevenire  prin  consiliere  psihologică  ,educaţională  a  unor  posibile  situaţii  conflictuale  –

ianuarie  2018;

 ,,Sa prevenim actele de violenta!’’-referat,dezbateri;

 “Violenţa  determinată  de  consumul  de  droguri  ‘’dezbateri,prezentări  ppt  pentru  prevenirea

traficului de persoane şi a consumului de droguri-ianuarie 2018;

 Conflictul şi soluţionarea acestuia.Referat ,dezbatere –ianuarie  2018;

 Intalniri  si  discutii  cu  elevii,cadrele  didactice  si  agentul  de  la  Politia  Locala  in  lunile

octombrie,noiembrie,ianuarie.

            A fost întocmit calendarul de pregatire si desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica

prevenirii si combaterii violentei în mediul şcolar cu nr.de înregistrare 3412/30.X.2017.

    In luna septembrie a fost întocmită  Procedura privind prevenirea şi combaterea violenţei în

şcoală, în anul şcolar 2017-2018 .Scopul acestei proceduri  este de a diminua actele de violență

și indisciplină în rândul elevilor față de cadrele didactice și personalul nedidactic din cadrul

Scolii  Gimnaziale  ,,Sfantul  Ierarh  Nicolae’’Bucu  .Procedura  stabileşte  metodologia  de

prevenire şi combatere a violenţei în cadrul Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Nicolae’’Bucu.

Tot  în  luna  septembrie  2017  a  fost  întocmită  Strategia  de  prevenire  şi  intervenţie  privind
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violenţa în şcoală.Printre obiectivele de la nivelul școlii propuse de către Comisia de Prevenire

și Combatere a Violenței în cadrul acestei Strategii  ,amintesc:

-identificarea și evaluarea dimensiunii fenomenului de violență în școală și în mediul proxim

acesteia.

-sensibilizarea tuturor factorilor școlii cu privire la sursele ,cauzele și efectele fenomenelor de

violență în școală.

-implicarea factorilor de la nivelul școlii și de la nivelul comunității în derularea activităților

dezvoltate în cadrul Strategiei.

    In  luna  octombrie  2017  dna   profesor  Mangiurea  Mihaela   a  desfășurat  împreună  cu

responsabilul Comisiei de Prevenire și Combatere a Violenței si cu  elevii clasei a V a si parintii

acestora  ,activitatea cu tema ,,Conflicte in colectivul de elevi’’.Părinţii prezenti la activitate au

expus problemele cu care se confruntă în educarea copiilor lor  şi s-a încercat găsirea unor

posibile  soluţii  în rezolvarea  acestora.Tot in cadrul acestei  intâlniri  doamna profesor Matei

Daniela a prezentat referatul cu tema ,,Disciplinarea pozitivă a copiilor’’şi a subliniat ideea că

studiile recente ne spun că majoritatea copiilor sunt proiectaţi din naştere să relaţioneze cu alţii

şi că acei copii  care simt legătura cu familia ,şcoala,prietenii  şi comunitatea sunt mai  puţin

predispuşi să se comporte greşit.Disciplina pozitivă invită copiii să descopere cât de capabili

sunt ei ,încurajează folosirea constructivă a puterii şi a autonomiei personale.De asemenea s-a

mai subliniat faptul că disciplina pozitivă învaţă adulţii să folosească blândeţea dar şi fermitatea

în  educaţia  copiilor  ;nu  se  bazează  pe  o  permisivitate  exagerată  ,dar  nici  nu  abuzează  de

aplicarea pedepselor.

    Au  fost  aplicate  chestionare  părintilor,elevilor  şi  cadrelor  didactice  privind  problemele

copilului  si  manifestari  ale  violentei  în  şcoală  în  vederea  identificării  şi  ameliorării  unor

comportamente violente în rândul elevilor.

    In luna octombrie 2017 d.ra profesor Dumitrache Oana a sustinut la clasa I activitatea ,,Sa

spunem Nu violentei  in  scoala  noastra!’’.Activitatea  a  debutat  cu o prezentare  power point

despre urmarile negative ale unui comportament violent si s.a finalizat cu o  expozitie de desene

prin care elevii au demonstrat ca au invatat cum trebuie sa se comporte in scoala,ca trebuie sa se

inteleaga reciproc si sa asculte opiniile celor din jur.

    În  luna  noiembrie  2017 în  cadrul  Comisiei  de  Prevenire  şi  Combatere  a  Violenţei  s-a

desfăşurat activitatea ,,Violenţa determinată de consumul de droguri’’.Scopul acestei activităţi a

5



fost  acela  de  educare  a  elevilor  de  la  clasele  V-VIII  ,în  vederea  prevenirii  consumului  de

droguri.

     Doamna profesor Matei Daniela si d.na profesor Nicoara Claudia  au  iniţiat o dezbatere pe

tema  manifestărilor  agresive  datorate  consumului  de  droguri  ,discuţiile   pornind  pe   baza

materialelor prezentate  privind consumul de droguri şi a traficului de persoane.

     In  luna noiembrie  s-a  desfasurat  cu elevii  clasei  a  VII  a  dezbaterea  ,,Cum combatem

violenta?’’,sub  indrumarea  d.nei  prof.diriginte  Simion  Fodor  Ana-Maria.Printre  concluziile

dezbaterii  amintesc  faptul  ca  foarte  important  in  combaterea  violentei  este  dialogul  intre

profesori  si  elevi,elevi  si  parinti  ,profesori  si  parinti  ,precum  si  cultivarea  gustului  pentru

frumos:arta,teatru,cinema,excursii in natura.De asemenea ,in cadrul activitatii de la cls a VII

a,s-a  evidentiat  ideea  ca  la  nivelul  clasei  este  de  preferat  sa  se  elaboreze  un  regulament

intern.Elevii ar trebui sa fie  cei ce negociaza regulile si stabilesc sanctiunile in cazul abaterilor.

    Tot în luna noiembrie au fost întocmite la nivelul şcolii broşuri care cuprind formele de

violenţă şi strategiile de prevenire a fenomenului de violenţă în scoala noastra,brosuri ce au fost

distribuite elevilor,cadrelor didactice şi părinţilor.

      In luna decembrie  2017 , în cadrul Comisiei de prevenire si combatere a violenței în mediul
școlar,s-a prezentat referatul  cu tema „Să prevenim actele de violența!” de către inv.Campeanu
Ana.
         Prezentarea referatului a avut drept scop conștientizarea importantei ce trebuie acordată
rezolvării conflictelor ce apar în cadrul clasei, dar mai ales a prevenirii pe cât posibil a acestora.
D-na prof.Matei Daniela.responsabilul Comisiei a expus mai multe modalități de prevenire și de
combatere a diverselor conflicte ce pot apărea și au avut loc discuții pe această  temă. Cadrele
didactice prezente au dat exemple de conflicte pe care le-au întâlnit în clasele de elevi și au
prezentat modalitățile pe care le-au folosit pentru a le rezolva.
          De asemenea,doamna profesor Mangiurea Mihaela a enumerat principalele tipuri de
conflicte, precum și sursele generatoare ale acestora. S-a pus accentul pe importanta prevenirii
conflictelor  prin identificarea si eliminarea cauzelor acestora,  precum și printr-o permanentă
colaborare între cadrele didactice de la clasa, dar si intre cadre didactice ,părinti  și Agentul de
Politie.

                      In luna decembrie 2017  dna  prof.Pintilie Marilena a prezentat    elevilor   reguli de buna

purtare  in  familie,  în  cadrul   activitatii  ,,Violenţa  în  familie  ‘’,si  le-a    vorbit  elevilor  despre

comportamentele  negative   şi  efectele   pe care  le  pot  avea  acestea.De asemenea in  cadrul  acestei

activitati a fost prezentat si un studiu de caz. 

    In luna ianuarie 2018  a  fost susţinuta de catre elevii clasei a VI a   dezbaterea ,,De la

violenta verbala,la violenta fizica ‘’,sub coordonarea d.nei profesor Nicoara Claudia   ,urmărind

identificarea  conflictelor  în  clasele  de  elevi  din  cadrul  Scolii  Gimnaziale  ,,Sfantul  Ierarh

Nicolae’’Bucu.

6



     Tot în sem.I au avut loc prezentarea unor teme cu caracter preventiv  ce au drept scop

reducerea  faptelor  antisociale  ,prevenirea  delincventei  juvenile  si  a  victimizării  minorilor  în

instituţiile de învăţământ dar şi în afara acestora .

      Au fost convocate întâlniri cu părintii,activităţi de consiliere cu aceştia în vederea reducerii

fenomenelor agresive la copii,întâlniri cu reprezentanţii poliţiei şi părinţii elevilor cu probleme,

în fiecare luna sau ori de câte ori a fost nevoie.

   Fenomenul de violenta nu are o amploare mare la nivelul scolii  noastre ,numărul elevilor cu

abateri  de  comportament  este  mic,  iar  printr-o  monitorizare  permanentă   şi  o  implicare

deosebită a tuturor factorilor educaţionali în viaţa elevilor,sperăm ca aceste evenimente să fie

din ce în ce mai rare.

ACTIVITATI DERULATE IN SEMESTRUL al II lea:

 ,,Metode  de  disciplinare  nonviolente’’,clasa  pregatitoare,inv.Preda  Gabriela,februarie

2018;

 ,,Violenta  ,arma  celor  slabi!’’.Discutii  cu  elevii,imagini  ppt,desene,clasa  a  VIII

a,prof.Pintilie Marilena,februarie 2018;

 ,,Puterea exemplului in familie’’,clasa a III a,inv.Ionita Violina,martie 2018;

 ,,Rolul  negativ  al  violentei  in  familie asupra  elevilor’’-referat,dezbatere,clasa  a  VI

a,prof.Nicoara Claudia,martie 2018;

 ,,Ofera un exemplu bun’’,clasa I,inv.Zaharia Gheorghe,aprilie 2018;

 ,,Diferentele-surse  de  conflict?-discutii  libere,clasa  a  VII  a,prof.Simion  Fodor  Ana

Maria,aprilie 2018;

 ,,Clasificarea  conflictelor.Negocierea-mod  de  aplanare  a  conflictelor’’,clasa  a  VIII

a,prof.Pintilie Marilena,aprilie 2018;

 ,,Cine este vinovatul?’’,clasa a II a,inv.Vizireanu Anisoara,mai 2018;

 ,,Violenta in imagini’’-prezentare ppt,clasa a V a,prof.Mangiurea Mihaela,mai 2018;

 ,,Cum promoveaza televizorul violenta?’’,clasa a IV a,inv.Campeanu Ana,iunie 2018;

 ,,Violenta  determinata   de  consumul  de  droguri’’  ,clasele  V-VIII,prof.Matei

Daniela,iunie 2018.

      In luna februarie ,d.na invatator Preda Gabriela ,a prezentat in cadrul Comisiei de

prevenire  si  Combatere   a  violentei  in  scoala   ,referatul  cu  tema  :  ,,  ,,Metode  de

disciplinare nonviolente’’.
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          Doamna invatator a subliniat faptul ca  disciplinarea copilului inseamna a-l invata sa aiba  un   
comportament responsabil si sa se autocontroleze. Cu o disciplina adecvata si coerenta,   copilul  invata
despre consecinte si isi va asuma responsabilitatea pentru propriile actiuni. Principalul scop este de a 
incuraja copilul sa invete sa-si dozeze atat sentimentele cat si comportamentul. Aceasta tehnica este 
denumita automonitorizare.Disciplina recompenseaza copilul pentru comportamentul adecvat si il 
descurajeaza pe cel neadecvat, utilizand mijloace corecte si pozitive. Unii parinti cred ca disciplina 
inseamna pedeapsa fizica, cum ar fi lovirea, palmuirea sau abuzul verbal cum ar fi tipatul sau 
amenintarea copilului. Aceasta nu este disciplina.

     Doamna invatator a pregatit si cateva indemnuri pentru parinti pe care le-a prezentat  in cadrul 
lectoratelor cu parintii:                                                                                                                                 
Copiii invata cum sa se comporte imitand adultii din jurul lor. Copiii se bucura atunci cand stiu ce se 
asteapta din partea lor, iar ziua decurge dupa un tipar asemanator. Copiii se simt in siguranta atunci 
cand cunosc ordinea evenimentelor si pot prevedea ceea ce urmeaza sa se intample. Acelasi lucru se 
intampla cu reactiile comportamentului copiilor. Copilul trebuie sa stie care va fi reactia adultilor si 
daca va fi corecta si coerenta.

•    Sugerati-i copilului dumneavoastra comportamentul pe care doriti sa il aiba decat sa il pedepsiti 
pentru comportamentul neadecvat.
•    Explicati-i clar comportamentul pe care doriti sa il aiba si asigurati-va ca, micutul dumneavoastra 
intelege la ce va asteptati din partea lui.
•    Daca sunteti amuzat de comportamentul neadecvat al copilului, incercati sa nu ii aratati acest lucru, 
deoarece copilul poate crede ca sunteti de acord.
•    Conformati-va si nu va asteptati la prea multe din partea unui copilas. De exemplu, este normal 
pentru ei sa faca dezordine si sa se murdareasca in timp ce mananca, deoarece miscarile motorii si 
bunele maniere se dezvolta in timp. Copiii mai mici sunt de asemenea neastamparati la masa si adesea 
este nevoie ca masa de seara sa se serveasca mult mai devreme decat se obisnuieste in cadrul familiei.
•    In general amenintarile reliefeaza propriile frustrari ca parinti sau ingrijitori si nu sunt deloc o 
modalitate pozitiva de a incuraja comportamentul pe care il dorim la copii.
•    Cereti copilului sa se implice in realizarea unor reguli pentru intreaga familie.

   Tot in luna februarie ,d.na profesor diriginte al clasei a VIII a,Pintilie Marilena,a desfasurat la clasa 
,activitatea  ,,Violenta ,arma celor slabi!’’.In cadrul activitatii a fost prezentat elevilor un material cu 
tema anterior mentionata,o prezentare power point ce a urmarit fixarea notiunilor referitoare la 
fenomenul de violenta in mediul scolar,consecinte ,masuri ce se impun pentru stoparea acesteia.

   Eleviii clasei a VIII a,au purtat discutii cu dirigintele clasei,despre cauzele individuale ,familiale sau 
scolare care determina aparitia acestui fenomen in randul elevilor si au fost indrumati sa realizeze 
desene sugestive pe tema ,,Violenta,arma celor slabi!’’.

     In luna martie ,doamna invatator Ionita Violina a desfasurat in cadrul unei sedinte cu parintii ,o 
activitate comuna elevi-parinti ,, Puterea exemplului in familie’’.

      Doamna invatator a evidentiat faptul ca un copil isi doreste in mod normal dragostea si aprobarea 
parintilor sai, deci una din cele mai simple metode pentru a incuraja un comportament bun, este ca 
acesta sa stie ce se asteapta din partea sa si sa fie incurajat in acest sens.

    De asemenea s-au discutat anumite aspecte despre rolul familiei ,dintre care amintesc faptul ca 
familia are un rol foarte important în formarea copiilor. Ceea ce copiii vor învăţa acasă, vor pune şi ei 
mai tarziu în practică.De asemenea d.na invatator Ionita Violina a subliniat faptul ca  parintii  
influenţeaza  copiii prin cele mai mici gesturi pe care le fac! Familia învaţă copiii să găsească soluţii la 
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problemele pe care le pot întâlni în viaţă, învaţă să facă deosebire între ceea ce este bine şi ce este rău, 
învaţă să aprecieze lucrurile frumoase, şi să se ferească de cele rele. Pentru fiecare dintre noi, fie parinţi
sau copii, familia reprezintă un context în care zilnic învăţăm câte ceva. Din păcate în zilele noastre 
sunt tot mai puţine familii de acest gen, care oferă un exemplu copiilor. Peste tot auzim doar de 
violenţă, ură, bătăi şi vorbe grele, nicidecum de dragoste, înţelegere, linişte şi pace. Şi mai rău este 
faptul că cei mai afectaţi sunt copiii. Ba chiar în multe familii, copiii se consideră vinovaţi de violenţele
care se întâmplă la ei acasă, acest aspect afectându-i pentru totdeauna. Familia are rolul ei foarte bine 
stabilit, iar părinţii cu siguranţă trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru copii. 

       In finalul sedintei ,doamna invatator  a concluzionat ca trebuie să dăm dovadă de maturitate în 
toate încercările şi problemele care intervin! Dacă ne dorim o societate sănătoasă, trebuie să avem cu 
toţii familii sănătoase!     

      Tot in luna martie,d.na profesor Nicoara Claudia a prezentat  parintilor si elevilor din clasa a VI a 
referatul cu tema : ,,Rolul negativ al violentei in familie asupra elevilor’’. 

    Doamna profesor a subliniat in cadrul actiunii,faptul ca  traiul într-un mediu violent afectează copiii, 
atât fizic cât şi emoţional. Gravitatea consecinţelor asupra lor depinde de vârsta copiilor şi durata 
perioadei în care au fost expuşi la violenţă. Poate fi greu pentru copii să facă faţă tensiunilor de acasă, 
pe măsură ce situaţia continuă. Copiii de multe ori trăiesc într-o stare constantă de anticipare, aşteptând 
ca abuzul să se întâmple oricând.                                                                                                                                               
Efectele asupra copiilor pot include sentimente de teamă, neîncredere, ruşine, furie, neputinţă, stimă de 
sine scăzută şi depresie. Copiii ar putea indica semne de stres, cum ar fi dureri de cap, dureri de stomac,
probleme de somn, coşmaruri şi enurezis (boală care se manifestă prin pierderea necontrolată a 
urinei).Copiii în aceste situaţii ar putea începe să creadă că violenţa domestică este normală şi că 
singura modalitate de a obţine ceea ce îşi doresc este să o folosească. Ei pot ajunge să creadă că nu e 
nimic greşit în a fi abuziv sau abuzat.

  In luna aprilie d.nul invatator Zaharia Gheorghe a desfasurat cu elevii clasei I activitatea ,, ,,Ofera un 
exemplu bun’’.In urma desfasurarii activitatii copiii au inteles care sunt regulile de comportare in clasa 
si au inteles cat este de important sa-ti ajuti colegii si sa raspunzi cu caldura atunci cand esti 
solicitat.De asemenea au inteles faptul ca violenta naste violenta si ca trebuie evitat orice 
comportament care o poate declansa.

      In luna aprilie s-a desfasurat la clasa a VII a ,sub indrumarea doamnei profesor diriginte Simion 
Fodor Ana Maria ,activitatea ,,Diferentele-surse de conflict?’’.

   Doamna profesor le-a explicat elevilor ca aceste conflicte între elevi sunt determinate în cele mai 

multe cazuri de atmosfera competitivă (elevii sunt obişnuiţi să lucreze individual pe bază de competiţie,
le lipseşte deprinderea de a lucra în echipă, încrederea în ceilalţi, dacă nu obţin triumful asupra 
celorlalţi îşi pierd stima de sine, competiţia este cultivată chiar şi când este neproductivă), atmosfera de 
intoleranţă (lipseşte sprijinul între colegi, apar resentimente faţă de capacităţile şi realizările celorlalţi, 
neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea şi izolarea), comunicare slabă (elevii nu ştiu să asculte şi să 
comunice, să-şi exprime nevoile şi dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit intenţiile, sentimentele, 
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nevoile şi acţiunile celorlalţi), exprimarea nepotrivită a emoţiilor (elevii nu ştiu să-şi exprime supărarea
sau nemulţumirea într-un mod neagresiv, îşi suprimă emoţiile), absenţa priceperilor de rezolvare a 
conflictelor (sunt utilizate modalităţi violente mai degrabă decât cele creative). Acest tip de conflicte 
poate fi aplanat prin cooperare elev-elev, elev-clasă, elev-profesor, comunicare, toleranţă, expresie 
emoţională pozitivă, rezolvarea creativă a conflictelor.

     De asemenea doamna profesor le-a subliniat elevilor ideea ca orice  conflict are mai multe şanse de 
soluţionare dacă: atenţia se concentrează pe problemă şi nu pe persoanele implicate; emoţia şi teama 
sunt controlate; între părţi au existat relaţii de prietenie înaintea izbucnirii conflictului, participanţii au 
cunoştinţe şi deprinderi de rezolvare a conflictului sau cineva calificat îi ajută să-l depăşească.

    Tot in luna aprilie ,la clasa a VIII A ,d-na profesor Pintilie Marilena a desfasurat in cadrul Comisiei 
de prevenire si combatere a violentei in scoala ,activitatea cu tema ,,Clasificare 
conflictelor.Negocierea-mod de aplanare a conflictelor’’.

  S-au purtat  discutii pe aceasta tema  ,doamna profesor subliniindu-le elevilor ideea ca intr-un

conflict,  sentimentele  sunt  foarte  importante  pentru  că  nu  pot  fi  controlate,  (îndeosebi  cele

neconştientizate, umorile, patimile, vanitatea etc.);

                - Întotdeauna un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele, dacă se respectă cele

trei  principii   strategice  de  rezolvare  şi  dacă  se  doreşte  efectiv  dezamorsarea  şi  instalarea

armoniei (printr-un management corespunzător).

 - Conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat,  încercând să se ajungă la o

soluţie acceptabilă pentru ambele părţi.

      Modelul de dezvoltare şi stingere a unui conflict şcolar presupune cinci etape relativ

distincte:

                      1. Dezacordul - apariţia diferenţelor între membrii grupului şcolar; 

                      2. Confruntarea - apar acţiuni ce susţin opiniile, cerinţele sau convingerile fiecărei

părţi;

                     3. Escaladarea - violenţa verbală se transformă în violenţă fizică sau morală;

                    4.  Descaladarea  -  începe negocierea (trecerea  de la  tensiune,  iraţionalitate,

spontaneitate, lipsa de logică la o discutare normală a intereselor parţilor aflate în conflict);

                     5. Rezolvarea - intervine mediatorul, ca “a treia parte” neutră, imparţială şi obiectivă.

       Prin aceasta activitate s-a urmarit constientizarea de catre elevi a importantei negocierii si

gestionarii unui conflict ,pentru evitarea situatiilor neplacute si uneori cu repercursiuni urate.

         In luna mai doamna invatator Vizireanu Anisoara a sustinut la clasa a II a ,activitatea cu tema:
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    ,,Cine este vinovatul?’’.Prin aceasta activitate s-a urmarit constientizarea de catre elevi a faptului

ca trebuie intotdeauna sa spuna adevarul  si  sa nu se arunce  vina pe ceilalti colegi , pentru ca

lucrul acesta poate duce la aparitia in clasa a unor conflicte si situatii nedorite .

            In luna mai ,la clasa a V a s-a desfasurat activitatea ,,Violenta in imagini’’,sub coordonarea

doamnei profesor diriginte Mangiurea Mihaela.A fost prezentat elevilor un material ppt pe tema

mai  sus  mentionata,prezentare  ce  a  urmarit  fixarea  notiunilor  referitoare  la  fenomenul  de

violenta in mediul scolar,cauze ale violentei,masuri ce se impun pentru stoparea acesteia .S-au

purtat  discutii  in  timpul  desfasurarii  materialului  ,elevii  impartasindu-si   propriile  impresii

legate de aceasta tema.

            In luna iunie ,la clasa a IV a,sub coordonarea doamnei invatator Campeanu Ana s-a dezbatut

in cadrul Comisiei de combatere a violentei,activitatea cu tema ,, ,,Cum promoveaza televizorul

violenta?’’.

     Doamna invatator a subliniat elevilor de clasa a IV a ca trebuie sa stie  sa faca o selectie in ceea

ce  privesc  programele  tv  ,deoarece  sunt  multe  in  care  se  promoveaza  violenta.S-au  purtat

discutii  libere,elevii  aratand  ca  au  inteles   ce  efecte  negative   poate   avea  urmarirea  unor

filmulete in care sunt scene cu violenta  verbala si fizica.

           In luna iunie,doamna profesor Matei Daniela,responsabil  al  Comisiei  de prevenire si

combatere  a  violentei  ,a  desfasurat  cu  elevii  claselor  V-VIII,activitatea  cu  tema:  ,,Violenta

determinata  de consumul de droguri’’

Doamna profesor Matei Daniela a subliniat pe  parcursul dezbaterii acestei teme,faptul

ca  un  inamic  al  omului  modern  este  drogul.  Dobândite  pe  cale  naturală  sau  artificială,

substanţele care „fabrică visuri“ sau care „aduc fericirea“ fac, an de an, mai multe victime decât

armele  de  distrugere  in  masa.  Nici  o  statistică  nu  poate  spune  care  este  numărul  exact  al

consumatorilor de droguri. El poate fi doar estimat. Fenomenul este extrem de greu de controlat,

chiar dacă se fac eforturi pentru prevenirea şi combaterea sa. Deşi interzise, drogurile tind să

pătrundă  tot  mai  mult  pe  piaţa  mondială,  numărul  persoanelor  care  îşi  găsesc  refugiul  în

consumul de droguri, fiind în creştere. 

Drogurile pun stăpânire pe trupul şi mintea consumatorilor. Victimele drogurilor pot fi

văzute pe stradă, în locuri obscure, în gară, la metrou etc. Pot fi recunoscute uşor: au fetele

palide,  cadaverice,  răvăşite,  ochii  roşii,  pe  jumătate  închişi,  cearcăne  adânci  şi  o  expresie

visătoare, pierdută. Sunt rupţi de realitate şi nu vor ajunge cu picioarele pe pământ decât peste
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câteva  ore,  când  vor  vrea  să  cunoască  din  nou  extazul  cu  o  nouă  doză.  Şi  apoi  coşmarul

depresiei. Sunt puţine şanse să mai aibă o viaţă normală, chiar dacă renunţă la droguri. 

 În tara noastră mulţi tineri s-au lăsat atraşi de „mirajul“ drogurilor. Dacă acum câţiva

ani, România era o ţară de tranzit, în prezent a devenit o ţară de consum. 

      Din acest motiv toate instituţiile competente luptă pentru prevenirea şi combaterea acestui flagel

social,  care pune stăpânire pe tineri, în special.

      S-au purtat discutii libere cu  elevii  cu scopul de a –i determina pe acestia sa constientizeze

efectul toxic pe care il are consumul de droguri asupra sanatatii fizice si mentale.

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:

PUNCTE TARI:

-  Asigurarea  protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ ;

- Existenţa  unei  proceduri  şi  a  unui  sistem de  monitorizarea  a  intrării  persoanelor  străine  în

incinta unităţii;

- Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.

PUNCTE SLABE:

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

AMENINŢĂRI:

- Situaţia economico-socială precară;

- Lipsa timpului petrecut de părinţi  împreună cu copiii lor;

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia

Locala,Primaria.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
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- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor de catre profesorii de serviciu din ziua

respectiva,

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

Intocmit de responsabil al  Comisiei de Prevenire şi Combatere  a  Violenţei in mediul scolar,

                                                 

                                                                                                          Prof.Matei Daniela

          Director,

 Prof.Soare Anda Rodica
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