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Nr. înreg 6 / 09.10.2018/Reg. ev. CAPp                                                                                                                                        

DIRECTOR,   

POPA OCTAVIAN LUCIAN 
 
 

PLAN DE ACȚIUNE  
PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
 

SCOPURI: 
• Informarea personalului didactic și didactic auxiliar, precum și a beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți 

(părinți) ai unității de învățământ, cu privire la fenomenul violenței în mediul școlar, legislația și 
reglementările în vigoare; 

• Prevenirea faptelor de corupție în unitatea de învățământ; 
• Prevenirea discriminării în rândul elevilor unității de învățământ, precum și în relația dintre elevi și profesori; 

• Promovarea interculturalității în mediul școlar și a valorilor democratice. 
Nr. 

crt 

Obiective Masuri /Actiuni Responsabili Parteneri  Termen 

1. Informare în 

domeniul 

legislativ, 

pentru elevi, 

părinți și cadre 

didactice 

 

• Actualizarea și distribuirea unor materiale de 

informare pe tema cunoașterii normelor 

legislative privind prevenirea și combaterea 

fenomenului de violență din mediul școlar. 

 
 

Membrii comisiei: 

- Profesor consilier școlar 

Daniela Drăghici – 

responsabil; 

Secretar șef Pătrașcu 

Camelia – membru, 

Profesor Marica Marcela – 

membru, 

Managerii scolii 

Membrii 

Comisiei de 

prevenire și 

eliminare a 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

Octombrie 

2018- 

Ianuarie 

2019 

 

http://www.airinei.omad.ro/
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Profesor Babarada Dan – 

membru, 

Profesor Oltean Nina – 

membru, 

Profesor Elena Simion – 

membru, 

Profesor Dicu Leonard – 

membru, 

Profesor Ilie Gabriela – 

membru, 

Profesor Radu Cătălin – 

membru. 

discriminării în 

mediul școlar și 

promovarea 

interculturalității 

Profesorii 

diriginti 

2. Informare 

privind cauzele 

și condițiile 

manifestării 

violenței în școli 

• Diseminarea rezultatelor studiilor realizate de 

către diverse instituții guvernamentale sau 

nonguvernamentale privind  nivelul și formele 

de manifestare a violenței  în cadrul unităților de 

învățământ (studii/cercetări realizate de către 

instituțiile de profil). 

• Diseminarea, la nivelul profesorilor diriginți, a 

informațiilor cu privire la  rezultatele Studiului 

”Sunt profesor și cred în valori!”, studiu ce va fi 

realizat de către CEAC în colaborare cu CAPp în 

acest an școlar; 

Membrii comisiei 

Profesor consilier școlar 

Comisia diriginților  

Elevii 

Profesorii 

diriginți 

Părinții 

Ianuarie – 

aprilie 2019 

http://www.airinei.omad.ro/
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3. Informare 

privind 

mijloacele de 

prevenire a 

violenței în școli 

• Ședințe de consiliere educațională individuală 

sau de grup, pe tema prevenirii violenței în 

școală. 

• Lecții de consiliere cu tematică specifică 

prevenirii agresivității/violenței. 

Profesor consilier școlar 

Membrii Comisiei 

 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Consiliul 

Elevilor  

Profesorii 

diriginți 

Permanent, 

conform 

Orarului 

CAPp  

4. Comunicare 

inter-

instituțională și 

organizațională 

• Abordarea cazurilor complexe de indisciplină 

sau risc de (pre)delincvență, în echipe operative 

de cadre didactice formate din membrii Comisiei 

de prevenire și eliminare a violenței, a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității, părinți, 

profesorul consilier școlar, profesorul diriginte 

etc. 

• Verificarea cu operativitate a informațiilor 

furnizate de către profesori, părinți și elevi, 

referitoare la situațiile de risc privind iminența 

comiterii unor acte de tulburare a procesului 

instructiv-educativ, de implicare a elevilor în 

acte cu potențial ilegal etc. 

• Optimizarea comunicării profesori- elevi-

familie. 

• Optimizarea comunicării elev-elev prin 

Membrii Comisiei de 

prevenire și eliminare a 

violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea 

interculturalității  

Managerii şcolii, 

Coordonatorul 

activităților 

educative 

extracurriculare 

și extrașcolare, 

Managerul 

CMBRAE, 

Reprezentanții 

Centrului de 

Prevenire și 

Consiliere 

Antidrog al 

sectorului 6, 

Profesorii 

diriginți.  

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Februarie -

Mai  2019 

http://www.airinei.omad.ro/
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intermediul mijloacelor on-line de comunicare 

vezi propunerile din Cercetarea privind 

specificul comunicării elevilor pe facebook. 

5. Activități de 

prevenire 

primară/ 

secundară  a 

violenței în 

școală 

• Monitorizarea sistematică  a elevilor referiți 

profesorului consilier școlar de către profesorii 

diriginți, cu acordul părinților acestor elevi (care 

au manifestat comportamente agresive în mediul 

școlar); 

• Activități de consiliere educațională,  și 

elaborarea planurilor de intervenție personalizată 

(cu acordul părinților) pentru identificarea și 

eliminarea factorilor de risc comportamental 

școlar și de prevenire a eșecului școlar în cazul 

elevilor care au manifestat comportamente 

agresive; 

• Participarea membrilor Comisiei la ședințele cu 

părinții, cu acordul profesorilor diriginți în 

scopul promovării strategiilor de educație 

nonviolentă și a educării formelor de comunicare 

asertivă în relația părinți-copii. 

Membrii comisiei 

Profesorul consilier școlar 

Părinții 

Elevii 

Profesorii 

diriginți, 

Membrii 

Comisiei de 

prevenire și 

eliminare a 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

discriminării în 

mediul școlar și 

promovarea 

interculturalității 

M.A.I.-

D.G.P.M.B.-  

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare și 

Consiliere 

Antidrog din 

sectorul 6 

Polițistul de 

proximitate 

Permanent  

http://www.airinei.omad.ro/


 

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII GHEORGHE AIRINEI 

Str. Romancierilor nr. 1, București, sect. 6 
 021 413 46 45   021 413 14 13 www..ctptc-airinei.ro  

 colegiulairinei@gmail.com 

 

 

5 

 

6. Asigurarea 

unui ajutor 

specializat 

permanent 

oferit elevilor, 

părinților și 

cadrelor 

didactice 

• Sesiuni de informare/cursuri pentru cadrele 

didactice, privind introducerea metodelor 

didactice activ-participative în procesul 

instructiv-educativ; 

• Sesiuni de informare/cursuri pentru profesorii 

diriginți privind prevenirea agresivității verbale 

utilizate în procesul de comunicare pe facebook; 

• Dezvoltarea motivației permanente pentru 

învățare și reducerea riscului de abandon școlar. 

Membrii comisiei 

 Profesorul consilier școlar  

Membrii 

Comisiei de 

prevenire și 

eliminare a 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

discriminării în 

mediul școlar și 

promovarea 

interculturalității 

Profesorii 

diriginți 

 

 

Semestrul al 

II-lea, 2018-

2019 

 

 

Permanent  

7. Participarea la 

activități 

educative cu 

scop preventiv 

• Susținerea de referate sau comunicări pe tema 

prevenirii violenței școlare, la nivelul comisiilor 

liceului sau în cadrul activităților metodice 

derulate la nivelul sectorului 6 sau de către IS6 

sau ISMB; 

• Derularea de activități extracurriculare în cadrul 

Săptămânii ”Școala Altfel”, având ca temă 

prevenirea comportamentelor discriminatorii 

și/sau cu potențial agresiv. 

Membrii comisiei 

Profesorul consilier 

școlar 

Coordonatorul 

activităților 

extracurriculare 

și extrașcolare 

  

Periodic   

 

 

http://www.airinei.omad.ro/

