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PLAN OPERAŢIONAL
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎNTRE ELEVI
An şcolar 2018-2019

OBIECTIV 1 – Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot exercita
asupra elevilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal din cadrul unității școlare, provenite din
partea unor persoane străine de mediul școlar.
1.1. elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii, adaptată contextului
specific în care aceasta îşi desfăşoară activitatea .
Nr.
Activități / Acțiuni / Măsuri
crt
Editarea regulamentului intern și diseminarea
1.
conținutului acestuia; securizarea perimetrului
școlii.
Precizarea în regulamentul de ordine interioară al
2.
şcolii a reglementărilor privind accesul
persoanelor străine în incinta şi în interiorul şcolii

3.
4.

5.

6.

7.

Responsabili/
parteneri

Conducerea școlii
Cadrele didactice

Profesori diriginți
Învățători
Asigurarea eficientă a pazei unitaţii școlare:
Conducerea școlii în
personal de pază la intrarea în şcoală, elevi de
colaborare cu Poliția ,
serviciu, profesori de serviciu.
Jandarmeria, firma de
pază
Realizarea unui parteneriat cu poliţia prin
Conducerea scolii
derularea unor activităţi comune de combatere a
Cadre didactice
violenţei în şcoală şi a delincvenţei juvenile.
Poliția
Asigurarea comunicării eficiente cu părinţii
Conducerea scolii
Cadrele didactice
Profesor consilier
Includerea temei violenţei pe agendele întâlnirilor Conducerea școlii
formale ale şcolii.
Cadrele didactice
Profesor consilier
Prelucrarea regulamentului la orele de dirigenție.

Evaluare

Eliminarea agresiunilor de
orice tip exercitate asupra
elevilor, cadrelor didactice,
personalului auxiliar din
cadrul unităţii şcolare, în
incinta sau în zonele din
imediata apropiere a şcolii

8.

Sistem de supraveghere video

Gardian

OBIECTIV 2 – Prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot
manifesta între elevi şi cadrele didactice sau între elevi şi personalul auxiliar; prevenirea şi combaterea
formelor de violenţă manifestate de părinţi în şcoală
2.1. conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar de către elevi, cadre didactice și părinți
Nr.
Activități / Acțiuni / Măsuri
Responsabili/
crt
parteneri
1. Constituirea comisiei de prevenire şi combatere a violenţei la Conducerea şcolii
nivelul şcolii
Cadre didactice
Profesor consilier
Profesori diriginţi
2. Organizarea unor ședinţe cu părinţii cu scopul informării
asupra legislației în vigoare, asupra cauzelor şi condiţiilor
Învăţători
manifestării violenţei în școală precum şi asupra mijloacelor Profesor consilier
de prevenire a violenței
3. Distribuirea de pliante privind date teoretice despre violenţă, Conducerea școlii
prelucrarea acestora la clase de către diriginţi și consilier.
Consiliul elevilor
Ședințe de informare a părinţilor privind strategia Cadre didactice
antiviolenţă.
Profesor consilier

4.

Evaluare
Procesele verbale
întocmite cu ocazia
întâlnirilor comisiei
Impactul
informațiilor

Calitatea
materialelor
informative;
Atitudinea
participanţilor faţă
de strategia propusă

Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă pentru Cadre didactice
elevi prin care să se urmărească: conştientizarea consecinţelor Profesor consilier
actelor de violenţă, prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective
negative, ameliorarea imaginii de sine, dezvoltarea
autonomiei, autocontrolului.

2.2. consilierea psiho-pedagogică a elevilor, profesorilor și părinţilor
Nr.
Responsabili/
Activități / Acțiuni / Măsuri
crt
parteneri
Realizarea
și
promovarea
unor
pliante,
materiale
informative
Profesori
diriginţi
1.
pentru elevi, cadre didactice și părinți, material privind Învăţători
fenomenul violenței
Profesor consilier
2.
3.

Consilierea individuală a persoanelor implicate în acte de Profesor consilier
violență în școală
Consilierea de grup a elevilor în vederea adoptării permanente Profesor consilier
a atitudinilor prosociale

Evaluare
Calitatea
materialelor
Impactul
informațiilor
Scăderea nr
actelor de violență
Îmbunătățirea
relațiilor între
elevi

2.3. cunoasterea și aplicarea de către cadrele didactice a prevederilor Legii privind protecția și promovarea
drepturilor copilului
Nr.
Responsabili/
Activități / Acțiuni / Măsuri
crt
parteneri
1. Prelucrarea regulamentului de ordine interioară, Profesori
elevilor și părinților pentru cunoașterea drepturilor Profesori diriginti
Învățători

Evaluare
Măsura în care sunt respectate
prevederile regulamentului

și a îndatoririlor elevilor din unitatea școlară; Părinţi
prelucarea Statutului elevului
2. Contracte încheiate între școală și părinții elevilor Profesori, diriginti
din clasele a IX a
Părinţi
OBIECTIV 3 – Oferirea de alternative educaţionale multiple şi atractive pentru petrecerea timpului liber
prin participarea la activităţi extracurriculare.
Nr.

Activităţi / Acţiuni / Măsuri

Responsabili/ Parteneri

Evaluare

Crt.
1.

Prezentarea de filme referitoare la violență
Forme de abuz – explicarea conceptelor
Activități în parteneriat

Cadre didactice
Profesori diriginți
Profesor consilier
Politia, ONGuri

2.

Activități sportive

Profesori de sport

3.

Organizarea de competiții sportive la care Profesori de sport
participă elevii
Profesori dirigintii
Combaterea violența prin muzică și desen
Învatatori
Educatori
Profesori dirigintii
Proiecte și activităti cu tradiție în școală
Învatatori
periodic pe parcursul unui an școlar
Educatori

4.

5.

6.

Organizarea de excursii cu elevii

Profesori dirigintii
Învatatori
Educatori

7.

Implicarea elevilor în activităţi culturaleducative, concursuri şcolare, activităţi de
voluntariat

Profesori dirigintii
Învatatori
Educatori

Dircetor
Prof. Luca Marcel

Numărul elevilor
participanți la activități,
calitatea produselor,
reducerea actelor de
violență din școală

