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Raportul Comisiei de prevenire a violenţei in mediul şcolar.
Semestrul 1. Anul scolar 2015-2016
Prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar reprezinta o conditie
importanta pentru crearea unui climat propice desfasurarii activitatilor instructive
educative, satisafacerii nevoii de sigurantă.
La nivelul scolii noastre fenomenul violentei, putem spune, s-a incadrat in parametrii
normali, inregistrandu-se situatii de exprimare jignitoare, bruscare, lovire, stricaciuni
provocate cu buna stiinta, furt, ofensa adusa autoritatii cadrului didactic, intarzieri la ora,
parasirea clasei, fumat etc. fata de aceste fapte au fost luate masuri impotriva elevilor
vinovati (au fost sanctionati prin scaderea notei la purtare, sau au fost mustrati in fata
clasei.
A existat permanent preocupare pentru rezolvarea tuturor tipurilor de conflicte
ce au aparut pe parcursul semestrului 1, iar la orele de consiliere si educatie civica s-a
insistat pentru rezolvarea conflictelor interpersonale pe cale pasnica. La nivelul scolii
exista un registru pentru inregistrarea abaterilor disciplinare ale elevilor.
Problema violentei in scoala a fost dezbatuta in luna noiembrie 2015 cu
participarea dirigintilor a directorilor, psihologul scolar si educatori ai Centrului de
plasament Beclean, de unde provin mai multi elevi cu probleme de comportament. In
cadrul orelor de consiliere, in discutiile psihologului scolar cu elevi-problema s-a insistat
pentru prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale etc. si oferirea de alternative
educationale pentru petrecerea timpului liber prin activitati extracurriculare.
Putem afirma ca in scoala noastra siguranta elevilor este asigurata, exista
instalate camere pe holuri in permimetrul curtii in mare masura; intrarea in institutie a
persoanelor straine se face pe baza actului de identitate; iesirea elevilor in timpul cursurilor
se face doar cu bilet de voie semnat de diriginte; au fost monitorizati elevii cu un numar
mare de absente si cei cu tendinte de comportament violent.
Analiza SOWT a comisiei a evidentiat:
Puncte tari :
-modalitati de asigurare a protectiei si pazei institutiei ;
- existenta unei proceduri de monitorizare a intrarii persoanelor straine in incinta
unitatii si a iesirii elevilor din scoala
- implicarea dirigintilor, a consilierului educativ , a psihologului scolar, etc.
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Puncte slabe:
Legatura cu parintii copiilor cu problem disciplinare a fost uneori deficitara ;
- Implicarea parintilor in rezolvarea unor manifestari negative a fost sporadica;
- Masuri inconsecvente a unor driginti si ‘’ acoperirea “ vinovatilor de catre
colectivul clasei.

Amenintari :
-

Situatie economica precara;
Lipsa timpului petrecut de parinti impreuna cu copiii lor;
Lipsa de interes in ce priveste nevoia de educatie
Oportunitati:

-

Deschiderea comunitatii pentru sprijinirea scolii in combaterea actelor de
indisciplina;
Colaborarea cu biserica, politia de proximitate , asistenta sociala si alte
organizatii la nivel judetean;

Solutii posibile de remediere:
-

Permanenta legatura intre scoala-familie-biserica-politie-primarie pentru
reducerea manifestarilor violente ;
Cunoasterea R.O.I si aplicarea de sanctiuni pentru abaterile indisciplinare ale
elevilor;
Supreavegherea mai atenta a elevilor in timpul pauzelor;
Invoirea elevilor in timpul cursurilor doar pentru motive temeinice;
Notarea absentelor in catalog;

Intocmit,
Prof. Conea Liviu,
responsabilul Comisei de prevenire a violentei in mediul scolar
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