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PLAN DE MĂSURI
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI IN UNITĂTILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
1.

DIAGNOZA

Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu
violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive
ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi
neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate
etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de
lege.
Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi, a
reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia
elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării, încăierări, ameninţări)
s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar.

Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate
tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi
factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul
şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau
preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor
acestora în activităţi educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi
identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.

2. SCOP
Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform
standardelor europene.

3. OBIECTIVE
• Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele
adiacente acesteia.
• Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
• Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea
normelor de convieţuire socială.
• Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
• Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea,
monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
• Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de
învăţământ.

4. REZULTATE AŞTEPTATE
Obiectivul 1 :
➢ Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;

➢ Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor
agresive.
Obiectivul 2 :
➢ Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de
infracţiuni sau alte fapte antisociale;
➢ Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei;
➢ Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori
Obiectivul 3 :
➢ Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să
desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi.
Obiectivul 4 :
➢ Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al siguranţei elevilor;
➢ Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor;
➢ Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.
Obiectivul 5 :
➢ Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Anul şcolar 2017 – 2018

6. LOC DE DESFĂŞURARE
Şcoala Gimnaziala “Grigore Silasi” Beclean

7. COORDONATORI
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar – responsabil prof. CONEA LIVIU
8. PARTENERI :
Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.

9.

ACTIVITĂŢI
ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2017 – 2018
OBIECTIVUL
1. Analizarea
situaţiei din unitatea
de învăţământ, în
special în ceea ce
priveşte violenţa

ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA
Elaborarea periodică de analize criminologice în scopul
cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă
comise în zona localului şcolii: tipuri de infracţiuni,
frecvenţa comiterii, moduri de operare, categorii de victime
şi autori. Concluziile desprinse vor fi communicate
structurilor operative şi autorităţilor locale.

2. Pregătirea
antiinfracţională şi
antivictimală a
elevilor în vederea
adoptării unui
comportament bazat
pe respectarea
normelor de
convieţuire socială.

Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să poată
desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii

COORDONEAZĂ/
EVALUEAZĂ
Responsabil Comisie
pentru prevenirea şi
combaterea
violenţei în
mediul şcolar
prof. CONEA
LIVIU
Responsabil com
prof. CONEA LIVIU

Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul:
➢ Identificării problemelor cu care se confruntă
aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare;
➢ Prezentării unor teme cu caracter educativpreventiv referitoare la siguranţa personală şi la
consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu
violenţă;
Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau
autori din rândul elevilor
Elaborarea de materiale de susţinere (pliante, broşuri, afişe)
pentru a fi folosite în cadrul activităţilor desfăşurate

Responsabil com
prof. CONEA LIVIU

Organizarea unor cursuri de formare formatori din rândul
elevilor în domeniul prevenirii criminalităţii, în general şi al
actelor de agresiune savârşite în perimetrul şcolii, în special
constînd în:
➢ Selectarea elevilor( liderul informat din fiecare
clasă)

Responsabil com
prof. CONEA LIVIU

EXECUTĂ

TERMEN

Membrii
comisiei,
Diriginţi
Învăţători

semestrial

Membrii
comisiei,

10.2017 –
11.2017

Permanent

Responsabil com
prof. CONEA LIVIU

Coord. de proiecte si
programe ed. prof.
Marcu Adina

Permanent

Formarea de
formatori –
11.2017
Susţinerea

OBS.

3. Atragerea şi
implicarea elevilor în
organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor de
prevenire a violenţei

4. Crearea unui

➢ Pregătirea formatorilor în cadrul unor cursuri
speciale
Susţinerea de către formatori a unor teme cu caracter
preventiv destinate colegilor
Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care Responsabil com
să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi prof. CONEA LIVIU
autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate
problemele cu care se confruntă elevii din şcoală
Participarea elevilor la activităţi preventive alături de
poliţişti
Derularea unor proiecte educativ-preventive, în colaborare
cu organizaţii neguvernamentale, în care să fie cooptaţi
voluntari din rândul elevilor

Responsabil com
prof. CONEA LIVIU
Responsabil com
prof. CONEA LIVIU
Coord. de proiecte si
programe ed. prof.
Marcu Adina
Editarea la nivelul şcolii( în funcţie de posibilităţi), a unor Responsabil com
buletine informative periodice care să conţină materiale prof. CONEA LIVIU
elaborate de elevi pe tema sguranţei în şcoli
Coord. de proiecte si
programe ed
prof.Marcu Adina
Proiect 2017 „Avatar Nonviolență” – Asociația „Ascendent” Responsabil com
Bistrița.
prof. CONEA LIVIU
Coord. de proiecte si
programe ed
prof.Marcu Adina
Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de
Responsabil com
Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea
prof. CONEA LIVIU
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor
Director- Prof. Rus
concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale;
Vasile Gabriel
stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei
rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale
ori a actelor de violenţă.
Responsabil com
Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a prof. CONEA LIVIU
politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii.
Director- Prof. Rus

temelor –
Iunie 2018
Diriginţi
Învăţători

Trimestrial
la
propunerea
elevilor

Diriginţi
Învăţători
Diriginţi
Învăţători

Permanent

Permanent

Diriginţi
Învăţători
Diriginţi
Învăţători

Membrii
comisiei,

Semestrial

Semestrul I

Permanent

Permanent

sistem de comunicare
reală şi eficientă între
şcoală, autorităţi şi
familie pentru
identificarea,
monitorizarea şi
prevenirea actelor de
violenţă/ infracţiunilor,
prin implicarea tuturor
factorilor educaţionali

5. Eficientizarea
activităţii de
combatere a
violenţelor şi a altor

Vasile Gabriel
Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au Responsabil com
probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care prof. CONEA LIVIU
aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea discutării
modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a Director- Prof. Rus
implicării lor în fapte antisociale
Vasile Gabriel
Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive,
culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi counicarea
între elevi şi care să constituie alternative educative de
petrecere a timpului liber

Responsabil com
prof. CONEA LIVIU
Responsabil com
Diriginţi prof.
Orban Ioan
Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt
Responsabil com
supuşi la abuzuri şi luarea raidă a măsurilor ce se impun
prof. CONEA LIVIU
Director- Prof. Rus
Vasile Gabriel
Cooptarea institutiilor guvernamentale şi
Responsabil com
neguvernamentale care pot acorda asistenţă psihologică şi prof. CONEA LIVIU
sprijin elevilor cu situaţii materiale precare, cauzate de alte
situaţii familiale grave(lipsa unui părinte, părinţi bolnavi Director - Prof. Rus
etc.), în derularea de programe de prevenire a victimizării Vasile Gabriel
copiilor.
Implicarea părinţilor , pe bază de voluntariat, în derularea Responsabil com
unor activităţi de supraveghere a zonelor şcolii pe timpul prof. CONEA LIVIU
afuirii şi defluirii elevilor.
Director- Prof. Rus
Vasile Gabriel
Angrenarea cadrelor didactice şi a psiho-pedagogilor în Responsabil com
activităţi de prevenire destinate elevilor.
prof. CONEA LIVIU
Director- Prof. Rus
Vasile Gabriel
Constituirea unei mape a şcolii care să conţină informaţii
privind : actele de violenţă înregistrate recent, situaţia
şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de Responsabil com
evenimente, modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi prof. CONEA LIVIU
condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte,
activităţi de prevenire desfăşurate , măsurile de securitate
adoptate de conducerea unităţii de învăţământ.

Diriginţi
Învăţători
Permanent

Diriginţi
Învăţători
Permanent

Diriginţi
Învăţători
Permanent

Membrii
comisiei,

Membrii
comisiei

Permanent

Permanent

Permanent

Membrii
comisiei,
Diriginţi
Învăţători

Permanent

fapte antisociale
comise în zona şcolii

Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor personae
sau grupuri de personae (“găşti de cartier”) cu comportament Responsabil com
deviant care tulbură procesul de învăţământ, agresează prof. CONEA LIVIU
cadrele didactice ori elevii, produc distrugeri de bunuri.
Includerea şcolii în itinerariile auto şi pedestre ale poliţiei, ca Responsabil com
punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul prof. CONEA LIVIU
afluirii şi defluirii elevilor.
Director- Prof. Rus
Vasile Gabriel
Popularizarea sistemului de intervenţie-112 pentru apelarea
acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Responsabil com
privitoare la siguranţa publică în şcoală.
prof. CONEA LIVIU

Membrii
comisiei,
toate cadrele
didactice

Permanent

Permanent
Diriginţi
Învăţători

Permanent
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PLANUL OPERAŢIONAL
PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2017-2018

STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ
FORMA DE
VIOLENŢĂ

OBIECTIVUL

I. Violenţa
exercitată asupra
mediului şcolar
( elevi, cadre
didactice,
personalul
didactic auxiliar
şi nedidactic) de
către personae
străine de mediul
şcolar, găşti de
cartier etc.

I. Prevenirea şi
combaterea agresiunilor
fizice, verbale sau de
altă natură care se pot
exercita asupra elevilor,
cadrelor didactice sau
altor categorii de
personal din cadrul
unităţii şcolare,
provenite din partea
unor presoane străine
de mediul şcolar (prin
măsura / activitatea I.1.

MĂSURI /
ACTIVITĂŢI

I.1. Includerea obligatorie în cadrul
Regulamentului Şcolar de ordine
interioară al Şcolii a unor
reglementari referitoare la accesul
persoanelor străine în incinta şi in
interiorul unităţii şcolare ( se va
avea în vedere inclusiv realizarea de
semne distinctive pentru elevii şcolii)

RESPONSABILI
ŞI
INSTITUŢII
CU CARE
SE COLABOREAZĂ

TERMENE
DE
REALIZARE
SAU
APLICARE

- Responsabilitatile revin în
conformitate cu Art.6,
alin.(2) si (3)din cadrul
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
a unităţilor de
învăţământ
preuniversitar

-Termen de
includere in
Regulamentul
intern –
09.2017
- Termen de
aplicare –
Permanent

OBS.

, I.2. , I.3.)

II. Violenţa în
interiorul
mediului şcolar

II. A, B, C
Prevenirea şi
combaterea agresiunilor
fizice, verbale sau de

I.2. Asigurarea eficientă a pazei şi
securităţii unităţii şcolare.
Aplicarea şi respectarea Ordinului
Comun şi a planului de măsuri
elaborate de MECT şi MIRA;
Realizarea unui sistem de depistare
şi informare cu privire la cazurile
de agresivitate/violenţă din
preajma, incinta şi interiorul
unităţii şcolare

- Consiliul de administraţie
al şcolii pe baza colaborării
cu instituţiile abilitate
(Poliţia, Jandarmeria)

I.3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor
didactice cu reprezentanţi ai
Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi, în
vederea realizării unor dezbateri pe
teme referitoare la fenomenul
violenţei în general, a violenţei în
şcoală, în particular.

- Comisia de prevenire şi
combatere a violenţei în
mediul şcolar
- Director, coordonator de
programe educative,
diriginţi, învăţători

- Conform unui
grafic stabilit de
Comisia de
prevenire şi
combatere a
violenţei în
mediul şcolar

II.1. A,B
Includerea obligatorie în fiecare
semestru , în cadrul orelor de
consiliere şi orientare a unei teme

- Coord. de proiecte şi
programe educativeprof. Marcu Adina;
Responsabil com

-Conform
planificării
tematice anuale
şi semestriale a

- Permanent,

A. Violenţa între
elevi
B. Violenţa în
relaţiile dintre
elevi – cadre
didactice,
personalul
didactic auxiliar
şi nedidactic
C. Violenta in
relatiile dintre
parinti si elevi,
parinti si
profesori

altă natură care se pot
manifesta: între elevi, în
relaţiile dintre elevi şi
cadrele didactice, între
elevi şi alte categorii de
personal din cadrul
unităţii şcolare;
prevenirea şi
combaterea formelor de
violenţă manifestate de
părinţi în şcoală.
Obiectivul general
II. A, B, C include
subobiectivele :
• Conştientizarea
existenţei problemei
violenţei în mediul
şcolar de către elevi,
părinţi şi cadre
didactice prin crearea
unui cadru formal de
dezbatere a acestei
probleme la nivelul
şcolii ( prin măsura/
activitatea II.1.A, B şi
II.2.A, B, C)
• Oferirea de
alternative educaţionale
multiple şi atractive
pentru petrecerea
timpului liber prin
participarea la activităţi
extracurriculare (prin
măsura/ activitatea
II.3.A, B)

care să pună în dezbatere problema
violenţei între elevi şi a relaţiilor
dintre elevi – cadre didactice,
personalul didactic auxiliar şi
nedidactic

Diriginţi- prof.
Orban Ioan;
Profesorii diriginţi.

II.2. A,B,C
Includerea obligatorie în cadrul
tematicii şedintelor cu părinţii a
unei teme (lectorat) care să pună în
dezbatere problema violenţei în
mediul familial, a violenţei între
elevi, a relaţiilor dintre elevi –
cadre didactice, personalul didactic
auxiliar şi nedidactic, precum şi a
comportamentului părinţilor în
şcoală.

Coord. de proiecte şi
programe educativeprof. Marcu Adina;
Responsabil com
Diriginţi- prof.
Orban Ioan;
Profesorii diriginţi

-Conform
planificării
tematice anuale
şi semestriale a
şedinţelor
(lectoratelor) cu
părinţii

Colabarează cu consilierul
psiho-pedagogic care
raspunde de şcoală

-Conform
planificării
tematice anuale
şi semestriale a
orelor de
dirigenţie

II.3. A,B
Participarea elevilor şcolii la
activităţi extraşcolare artistice,
sportive, civice (în beneficiul
comunităţii) în cadrul cluburilor, a
palatului copiilor, al unor programe
civice;
Participarea la concursuri şcolare;
Iniţierea de proiecte şi programe
ale consiliului elevilor pe o
problematic’ vizând prevenirea şi

Coord. de proiecte şi
programe educativeprof. Marcu Adina;
învăţători, profesori,
diriginţi

orelor de
dirigenţie şi a
activităţilor
extraşcolare

Colabareaza cu consilierul
psihopedagogic care
răspunde de şcoală

Profesor Coordonator al
consiliului elevilor –
Marcu Adina

-Permanent

combaterea violenţei la nivelul şcolii

• Consilierea
psihologicăa şi
pedagogică a elevilor şi
profesorilor;
participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare privind
managementul clasei si
managementul
conflicteror ( prin
măsura/ activitatea
II.4.A, B si II.5.A, B)

II.4. A,B
Consilierea psihopedagogică a
elevilor care prezintă forme
accentuate de manifestare violentă,
agresiva în relaţiile cu colegii şi
cadrele didactice,în cadrul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională BN

- Profesorii diriginţi

II.5. A,B
Consilierea pedagogică a cadrelor
didactice pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în
mediul şcolar; participarea
cadrelor didactice la activităţi de
formare privind managementul/
rezolvarea conflictelor şi
managementul clasei,organizate în
cadrul şcolii sau la CCD, CJRAE,
sau activităţi organizate la nivelul
ISJ etc.

-Coord. de proiecte şi
programe educativeprof. Conea Liviu

-Permanent

- Consilierii din cadrul
Centrului Judetean de
Resurse şi Asistenţă
Educaţională al BN

-Colabarează cu consilierul
psiho-pedagogic care
răspunde de şcoală

- conform unui
grafic stabilit de
consilierul
şcolar

