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În semestrul I al anului şcolar s-a avut in vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce 

au accentuat civismul democratic: Soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, 
respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei. 

Activităţile desfăşurate anti violenţă au avut ca partener si actori principali elevii. 
Au avut loc întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate, ai Inspectoratului de 

Jandarmi, o ocazie cu care sau dezbătut normele de convieţuire socială între cetăţeni. 
Unitatea noastră şcolară a participat la proiectul naţional cu tema “Cetăţean Roman-Cetăţean 

european” in cadrul activităţii “Festivalul Naţional al Şanselor tale” 
Pe tot parcursul semestrului I consilierul şcolar a desfăşurat activităţi concrete cu elevi in 

vederea diminuări manifestărilor cu tendinţa de violenţa in relaţiile dintre copii. 
  Au fost implicaţi elevi in activităţi de voluntariat ce au avut loc în luna decembrie in săptămâna 
toleranţei. 

Au avut loc instructaje pentru elevi si cadrele didactice in ce priveşte utilizarea spaţiilor si 
protecţia muncii (cabinete, laboratoare, sală de sport etc.) 

La şedinţele cu părinţii s-au prezentat: ROI, CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR SI 
CADRELOR DIDACTICE. 

 
Punctele tari ale activităţii desfăşurate sunt:  

-creşterea eficienţei muncii de prevenire a delincvenţei juvenile in spaţiul şcolar prin îmbunătăţirea 
colaborări si conjugarea eforturilor comune in scopul asigurări a unui nivel superior de siguranţă in 
mediul şcolar; 
-creşterea siguranţei şcolare în incinta unităţii noastre prin dotarea cu camere video; 
- îmbunătăţirea capacităţii şcoli de prevenire si combatere a fenomenului violenţei în şcoala; 
- participarea poliţiştilor la şedinţele cu părinţi, la ore de dirigenţie, si activităţi extraşcolare; 
- Prezenţa lucrătorilor poliţiei rutiere in zona unităţii şcolare intens circulată dimineaţa. 
 
Punctele slabe constatate in semestrul I sunt:  

- ar trebui reactualizate patrulele şcolare; 
- modul de executare a serviciului de către personalul de pază, în special realizarea controlului de acces 
in incinta unităţii de învăţământ prin poarta laterala in timpul pauzelor pentru a evita pătrunderea 
persoanelor străine; 
- absenţa mediatizări rezultantelor pozitive in mass-media; 
- elevii nu mai acordă importanţă codului de conduită observat prin nepurtarea ecusoanelor. 
 
Exemple de activitate: 
Promovarea relaţiilor între generaţii 
- Elevii şi diriginţii claselor VII-C şi VIII-D  
- Persoane instituţionalizate de la Centrul de îngrijire pentru persoane cu handicap – Nuşeni 
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