Școala Gimnazială ‘’Grigore Șilași’ Beclean

COMISIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTE IN MEDIUL SCOLAR

CALENDARUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A VIOLENȚEI
ÎN MEDIUL ȘCOLAR
Anul școlar 2012-2013
Având în vedere înmulțirea alarmantă a cazurilor de violență în mediul școlar, pe fondul creșterii continue a dezinteresului față de școală și de
valorile promovate de către aceasta, atât al elevilor, cât și al părinților, Comisia de Prevenire si Combatere a Violenței in Mediul Școlar din Sc.
Gimnazială ‚Grigore Silași’’ a elaborat un CALENDAR DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A AGRESIVITĂȚII IN MEDIUL ȘCOLAR.În
elaborarea acestuia s-au avut în vedere câteva dintre principiile directoare recomandate de către Consiliul Europei în confruntarea cu fenomenul
violenței școlare:
•
centrarea prevenirii violenței pe educație, pe valorile civilismului democratic promovate de către aceasta ( soluționarea pacifistă a conflictelor,
interculturalitate, nondiscriminare, toleranță, respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei etc.)
•
prevenirea timpurie a violenței
•
includerea elevilor, ca actori principali și/ sau parteneri, în toate acțiunile anti-violență
•
anticiparea unor modalități rapide și eficiente de reacție în cazul declanșării faptelor de violență
•
consensul privind parteneriatul instituțional în elaborarea strategiilor de abordare a violenței școlare și coordonarea eforturilor cu organismele
societății civile
•
colaborarea si dialogul intracomunitar
•
integrarea atenției acordate familiilor în programele și proiectele de prevenire

Nr. Titlul
crt Activității

Data

1

Elevii,părinții,
Sem. I1
-Activitatea
cadrele
sept 2012 oră/sem comună-elevi,
didactice
părinți, cadre
didactice;
-Dezbatere cu
privire la normele
legislative
referitoare la
securitatea si
siguranța elevilor în
școala;prelucrarea
R.O.I
-Afișarea criteriilor
pe baza cărora se
acordă nota la
purtare.

2

Durata

Să ne
Oct. 2012 2 ore
cunoaștem!

Tipul Activității

Grup țintă

-Consiliere
Elevii clasei I individuală pentru
Elevii clasei a
copiii clasei I, care VI-a
au manifestat
tendințe de violență
în relațiile cu
colegii.
-Aplicarea unor
chestionare de
cunoaștere elevilor
de clasa a VI-a .

Obiecte
urmărite

Nr.
Responsabi Parteneri
participan l
ți

-Cunoașterea
normelor
legislative
privind
securitatea si
siguranța
elevilor in
unitățile de
învățământ.
-Receptarea
activă a
conținutului
R.O.I

Elevii și Înv. și
părinții de diriginții
la fiecare
clasă.

-Identificarea 80/90
cazurilor de
elevi cu
potențial
agresiv
-Consilierea
individualî și
de grup a
elevilor în
vederea
prevenirii
comportament
elor agresive.

CPCV
Înv.Cl I
Dirig. Cl.
VI

Rezultate
Modalități de
Evaluare

Autoritatea Schimbări în
locală
comportament
ul elevilor ;
Observarea
sistematică a
elevilor.

Consilier
școlar

Autoevaluare
Teste
Observarea
sitematică a
elevilor.
Produse ale
act. elevilor

3

Nov 2012 1 zi
Împreună
împotriva
violenței!(
Comunicare
interinstituțio
nală)

-realizarea de lectorate Părinți,
elevi
cu parinții pe tema
educației non-violente
-dezbateri, workshopuri in parteneriat cu
reprezentanții societății
civile
-relizarea de
pliante,fluturași,postere
pe tema non-violenței

-colaborarea
Elevii
poliției si a bisericii claselor
in identificarea
V- VIII
familiilor cu
comportament
violent asupra
copiilor si
inplicarea acestora
in rezolvarea
situației
-implicarea copiilor
in aplanarea
conflictelor din
școala și din familie

4

Săptămâna
Toleranței

-instalarea urnei
Violența vs. Toleranța;
-activități comune ale
elevilor si părinților
apartinând diferitelor
culte religioaseToleranța reciprocă;
-studii de caz;
-Aplicații pe tema nonviolenței, cu elevii
claselor V-VIII(fișe de
lucru individual si de
grup, Concursuri)
-O lume a Toleranței
-Concurs de desene

- optimizarea
comunicarii intre
elevii de culte
religioase diferite si
între familiile
acestora
-Verificarea cu
operativitate a
informațiilor
obținute referitoare
la situațiile de risc
privind iminența
comiterii unor acte
de tulburare a
procesului
intructiv- educativ
si de implicare a
elevilor in acte de
violența.

Dec 2102 5 zile

Elevii ,
părinții,
cadrele
didactice

Elevii cl.
V-VIII
Elevii cl. IIV

CPCV
Poliția
Prof. Cora Biserica
Emilia
Prof.
Danila
Ligia

CPCV
Dirig. VVIII
Inv.I-IV

Schimbări in
comportament
ul elevilor si
al parinților.
Evaluarea
reciprocă

Autoritate Produse ale
locala
act. elevilor;
Schimbări in
comportament
ul elevilor si
al părinților.
Observarea
sistematica a
elevilor.
Fișe de ev.
Portofoliul

5

Agresivitatea in
Mass-Media

Sem. II
1 ora -Acțiune de informare in
ian. 2013
vederea conștinetizării
elevilor si părinților cu
vedere la impactul
agresivității din massmedia asupra
comportamentului
-Studiu de caz pe baza
filmelor agresive

Elevi de
la cl. VIIVIII ,
părinți

-receptarea activa si
40
critica a mesajului
elevi,
mass-media.
părinți
-emiterea de opinii cu
privire la filme
agresive urmarite.
-centrarea prevenirii
violenței pe educatie,
pe valorile civismului
democratic.

6

Informare in
domeniul
legislativ

Feb. 2013 1 ora/ -dezbateri cu privire la
clasa normele legislative
referitoare la drepturile
copilului;
-prezentarea normelor
legislative legate de
prevenirea si combaterea
violenței scolare in
cadrul primelor ore de
diriginție.

Elevii cl.
I-IV
Elevii cl.
V-VIII

-Cunoașterea normelor
legislative privind
securitatea si siguranța
elevilor in unitățile de
invătământ și a
drepturilor copiilor.
-adoptarea, la nivelul
fiecarei clase, a unor
masuri de prevenire si
combatere a violenței

Elevii CPCV
cl.I- IV Inv. si
dirig.
si VVIII

7

Conflictul si
soluționarea
acestuia

Martie
2013

-soluționarea pacifistă
a conflictelor;
-identificarea unor
situații conflictuale , a
cauzelor care le-au
generat si a
modaliăților de
soluționare;
-implicarea copiilor in
aplanarea conflictelor
din școala si din
familie

30
elevi
del la
clasele
I-IV
30
elevi
de la
clasele
V-VIII

2 ore -organizarea de avtivițăti Elevi
comune elevi parinți;
părinți
-organizarea unor act. Pe
grupe de vârstă , pe tema
comunicarii eficiente, a
abordarii conflictelor,
imaginii de sine,
dezvoltării autonomiei
personale.

CPVC
Consilier Observarea
Prof.
școlar
sistematică a
Gedeon
elevilor.
Francisc
Prof.
Arpastean
Dorina

CPCV
Inv.
Ricean
Livia

Poliția
Beclean

Schimbării in
comportamen
tul elevilor;
Evaluarea
reciprocă.
Portofoliul

Consilier Produse ale
școlar
act. elevilor;
Schimbari in
comprtament
ul elevilor si
Prof.
al parintilor.
Arpăștean
Observarea
Dorina
sistematica a
elevilor
Autoevaluare.
Teste.

8

Să
Apr. 2013 2 zile
exmatriculăm
violența!

-implementarea unor Elevi de la
act. de prevenire a
cl . V-VIII
violenței de către
elevi organizați în
echipe coordonate de
un prof.dirig.
-implicarea consiliului
elevilor în consilierea
celor care manifestă
comportament agresiv
sau violent.

- implicarea Elevi de la
copiilor în
cl. V-VIII
prevenirea și
combaterea
violenței
școlare;
-Participarea
elevilor, ca
actori
principali
si/sau
parteneri în
toate
acțiunile antiviolență.

Consiliu Schimbări în
CPCV
Dirig.V-VIII l elevilor comportamentu
l elevilor și al
Prof.
părinților.
Dănilă Ligia
Obsevarea
sistematică a
elevilor

9

Violența zero Mai.
2013

Elevi
- întalniri cu
reprezentanții poliției părinți
si autorității locale
pentru dezbaterea
cauzelor si condițiilor
de manifestare a
violenței în societate
și în școală;
-concurs între școlile
din comună

-comunicarea Elevii cl. Ieficientă între IV si VVIII
polițiști și
elevi;
-scăderea
numerelor de
acte de
violență la
nivelul școlii
și
comunității.

Poliția
CPCV
Prof. Danila Beclean
Ligia
Pop
AlexandruPol.Oraș.
Beclean

1 ora

Responsabil, prof. Dănilă Ligia

Teste
Autoevaluare
Observarea
sitematică a
elevilor.

