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Școala Generală ”Liviu Rebreanu” Beclean 
Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală 
                               

 
 
 

RAPORT  PRIVIND VIOLENŢA ŞCOLARĂ 
Sem al II-lea 

An școlar 2011-2012 
 

              
Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală și-a desfășurat activitatea conform 

graficului, violența în școala ”L.Rebreanu”, fiind la un nivel foarte  scăzut, dovedind astfel eficiența 
activității de prevenție a oricărei forme de violență. 
 
  Activităţi de prevenire  şi reducere a fenomenului violenţei şcolare desfășurate pe parcursul 
sem. al II-lea, an școlar 2011-2012 
 
Nr. 
crt 

Activităţi de prevenire  şi reducere 
a fenomenului violenţei şcolare 
organizate de unitatea şcolară   

     Responsabil 
 

Grup 
ţintă/nr 
participanţi 

      Parteneri 

1.  Agresivitatea în mass-media 
- Informare în domeniul 

legislativ 

Prof. Szabo Tatiana 
Prof. Arpăștean Dorina 
 

Elevii cls  
V-VIII 

Inspectoratul de 
Poliție Bistrița-
Năsăud 
Diriginți 

2.   - Identificarea elevilor aflaţi în 
situaţia de risc, manifestand 
comportament violent, fie cei care erau 
în acestă situaţia şi anul trecut , fie 
cazuri noi  
-   Cel puţin o activitate de consiliere 
individuală /de grup a acestor elevi şi 
cel puţin o activitate la grupă pe tema 
violenţei. 
 

Maierean Ovidiu 
Prof. Cora Emilia 

15 elevi 
beneficiari 
 
 

Dirigiți 
Învățători 
Consilierul 
școlar 

3 Conflictul și soluționarea acestuia Prof. Șanta Silvia 
Prof.Kerecheș Maria 

150 elevi 
 

Politia de 
Proximitate 
 

4 
 
 
 
 

Să exmatriculăm violența! 
-  Activităţi desfăşurate la nivelul 
clasei sau al şcolii cu ocazia Zilei 

Mondiale fără Violenţă 

Prof. Deiac Carmen 
Prof. Dănilă Ligia 
Prof. Lazăr Margareta 
Prof. Pop Delia 
 

300 elevi 
 

Politia de 
Proximitate 
Diriginți. 
Învățători 

5.   
 

Analiza situației la disciplină, notele 
la purtare și absențele elevilor 
 

Prof. Konradi Simona 
Prof. Deiac Carmen 

Cadre 
didactice 

Reprezentantul 
părinților 
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ANALIZA SOWT a activității comisiei: 
 
 
PUNCTE TARI: 
- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei  
unităţii de învăţământ; 
- Existența unei proceduri și a unui sistem de 
monitorizarea a intrării persoanelor străine în 
incinta unității; 
- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
- Implicarea consilierului educativ; 
 

 
PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinții copiilor cu probleme 
disciplinare ușor deficitară; 

- Implicarea părinților în remedierea 
manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea”vinovaților pentru  
manifestările violente de către colectivul 
clasei  

 
AMENINȚĂRI: 

- Situația economico-socială precară; 
- Lipsa timpului petrecut de părinți împreună 

cu copiii lor; 
- Lipsa de interes în ceace privește nevoia de 

educație 

 
OPORTUNITĂȚI: 

- Deschiderea comunității pentru sprijinirea 
școlii în combaterea actelor de indisciplină: 
Poliția de proximitate, Asistența socială 
 

 
 
SOLUȚII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toți factorii care au responsabilități în acest domeniu; 
- Aplicarea sancțiunilor prevăzute în R.O.I.; 
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor 
- Notarea fără excepții a absențelor în catalog. 

 
 
 
 

Responsabil  
Prof. Carmen Deiac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


