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RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRTUL II - an şcolar 2017 – 2018

COMISIA pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
-identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului școlar și comunitar al
elevilor în ce privește:note scăzute la purtare,absenteism,violență verbala și fizică,etc.
- atragerea Comisiei diriginților în activități și parteneriate cu factori decizionali locali
și cu familiaîn vederea evitării abandonului școlar,pt monitorizarea și oferirea de
consiliere elevilor proveniți din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
-realizarea activității:Să cunoaștem elevul-ce are ca scop cunoașterea
probl.elevilor,care vor putea răspunde liber prin chestionare anonime,fișe,pliante la
fiecare temă propusă.

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:
-reducerea numărului actelor de violență și înfracțiunilor în perimetrl școlii.
-stimularea unui comportament bazat pe respectarea normelor de conviețuire socială.
-crearea unui sistem de comunicare reală și eficientă între școală familie și autorități
A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)
Benefice atingerii obiectivelor
Sursă internă PUNCTE TARI
(organizația)
-modalități
deasigurare
a
protecției și pazei instituției
-existența unei proceduri de
monitorizare a intrării pers.
străine și a ieșirii elevilor din
școală

Pun
în
pericol
atingerea
obiectivelor
PUNCTE SLABE
-relația școală-familie nu a
functionat
întotdeauna
corespunzător
-slaba implicare a unor părinți în
rezolvarea unor situații delicate.
-măsuri concesive din partea unor

-implicarea tuturor fact.educativi. diriginți
si
neasumarea
răspunderii de către elevi în cazul
încălcării.R.O.F.U.I.P.
Sursă externă OPORTUNITĂȚI
(mediul
-deschiderea
comunității
extern)
pt.sprijinirea școlii în combatera
actelor de indisciplină.
-colaborarea
cu
biserica,familia,poliția
de
proximitate,asist.soc.și alte org.
-

AMENINȚĂRI
-sit.econ. precară.
-timp insuficient petrecut de
părinți împreună cu copiii lor.
-lipsa de interes în ce privește
nevoia de educație.
-

Obiectivele următite în SEM II, anul școlar 2017/2018 au fost :
1.prevenirea și combaterea agresiunilor fizice,verbale etc,asupra elevilor,c.d.,sau altor
categorii de personal,provenite din partea unor pers.străinede mediul școlar.
2.prevenirea și combaterea agresiunilor fizice sau verbale care pot avea loc între
elevi,elevi si cadre did.,sau între elevi și alte categorii de personal.
3.oferirea de alternative educ.multiple și atractive pt.petrecerea timpului liber prin
participarea la activit.extracurriculare.
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.
1

Denumirea
Aspecte pozitive
activitatii
interesul manifestat
Consecințele
săvârșirii
unor
infracțiuni,în
special,a celor cu
violență.

2

Să spunem
NU
etnobotanicilor
și
drogurilor
Analiza unor cazuri
concrete cu victime
și/sau autori din
r=ndul elevilor

3

4
5

Propuneri de îmbunătățire

Colaborarea bună cu org.de
poliție
Implicarea empatică a elevilor
în analiza sit.prezentate.

Aspecte care pot fi
îmbunătățite
Prezența unor elevi

Nr.
Crt.
1

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

Legatura cu factorii responsabili

Implicare responsabila a factorilor
educ.

Cunoașterea și respectarea R.O.F.U.I.P.

Aplicarea sancțiunilor prevăzute în
R.O.I.

Îndeplinirea în condiîii mai bune a serv.pe școală

Supravegherea mai atentă
elevilor în timpul pauzelor.

Problema învoirii elevilor.

Aplicarea procedurii de învoire a
elevilor.

Verificarea și monitorizarea absențelor

Notarea fara excepții a absențelor
în catalog.

2
3
a

4
5

•

Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:

-

Responsabil comisie,
Prof.Conea Liviu

