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SCOP: Informarea și consilierea psihopedagogică a elevilor, părinților și cadrelor didactice din unitatea de
învățământ, cu privire la fenomenul violenței în mediul școlar, în scopul prevenirii primare, secundare sau terțiare a
acestuia.
Acest Plan Operational este elaborat in conformitate cu prevederile OMECTS nr. 1409/2007 privind Strategia
nationala de prevenire si combatere a fenomenului violentei in mediul scolar, Anexa 1, cu prevederile Strategiei de
prevenire a criminalității, conform Protocolului de colaborare interinstituţional pentru implementarea Strategiei de
prevenire a criminalităţii la nivelul municipiului Bucureşti – DGPMB nr.4900/30.08.2011 şi ISMB
nr.147481/01.09.2011, cu prevederile Planului privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar Nr.
19615/19.09.2014, precum și cu prevederile Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul Municipiului
București.
De asemenea, resursele bibliografice pe care le propunem cadrelor didactice, elevilor și părinților, în acest an
școlar sunt:
• Studiul privind violența: www.violencestudy.org;
• Paginile tinerilor la Studiul privind violența: www.violencestudy.org/r49;
• Eu în siguranță și tu în siguranță – violența NU este ok (2006, Salvați Copiii), accesibil la: www.rb.se/eng;
Acțiunile copiilor pentru încetarea violenței asupra fetelor și băieților (2006, Salvați Copiii), accesibil la:
www.rb.se/eng;
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• Întrebări și răspunsuri pentru copii și tineri referitoare la Studiul ONU cu privire la violența asupra copiilor
(Mai 2005, Organizația Salvați Copiii). Broșura studiului este accesibilă online la:
http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/childfriendly_qa_onvac_english_2.pdf;
• Studiul Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite cu privire la violența asupra copiilor: Adaptat
pentru copii și tineri (2006, Studiul ONU cu privire la violența asupra copiilor). Acționați acum – unele
aspecte ale participării copiilor la Consultările regionale în vederea Studiului ONU privind violența (2005,
Salvați Copiii), accesibil la: www.rb.se/eng;
Nr.
crt
1.

2.

3.

Obiective

Masuri /Actiuni

Informarea
beneficiarilor
(elevi, părinți, cadre
didactice) privind
prevederile legale în
domeniul prevenirii
și combaterii
violenței în școli

•

Informarea
beneficiarilor
privind cauzele și
condițiile
manifestării violenței
în școli

•

Informarea
beneficiarilor

•

•

•

Responsabili

Realizarea, împreună cu membrii Comisiei, Profesorul
consilier școlar
a unor materiale informative pentru elevi,
părinți și cadre didactice, pe tema normelor
legislative privind prevenirea și
combaterea fenomenului de violență din
mediul școlar.
Diseminarea informațiilor utile în ceea ce
privește prevenirea violenței în mediul
școlar, către CEAC, Comisia diriginților,
Comisia de asigurare a disciplinei școlare
etc.
Diseminarea rezultatelor Studiului Eu în
siguranță și tu în siguranță – violența NU
este ok, realizat de către Organizația nonguvernamentală ”Salvați Copiii”;
Diseminarea, la nivelul profesorilor diriginți
și a altor cadre didactice interesate, a
informațiilor cu privire la Studiul ”Sunt
profesor și cred în valori!, studiu ce va fi
realizat de către CEAC în colaborare cu
CAPp.

Profesorul
consilier școlar

Derularea ședințelor de consiliere
educațională individuală sau de grup, pe

Profesorul
consilier școlar

Parteneri

Termen

Managerii școlii
Membrii Comisiei de
prevenire și
eliminare a violenței,
a faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității,
Profesorii diriginți,
Membrii altor
Comisii din școală.
Membrii Comisiei de
prevenire și
eliminare a violențe,
a faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității,
Elevii,
Profesorii Diriginți,
Părinții.
Profesorii Diriginți,
Consiliul

Octombrie
2018Ianuarie
2019

Ianuarie –
aprilie
2019

Permanent
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privind mijloacele de
prevenire a violenței
în școli

4.

Comunicare
interinstituțională
și organizațională

•

•

•
•

5.

Activități de
prevenire
primară/secundară
a violenței în
școală

•

•

tema prevenirii violenței în școală, la
solicitarea profesorilor diriginți;
Derularea de lecții de consiliere cu
tematică specifică, la solicitarea
profesorilor diriginți.
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 violențe, a faptelor de
corupție și discriminării în mediul școlar și
promovarea interculturalității, părinți,
profesorul consilier școlar, profesorul
diriginte etc.
Optimizarea comunicării profesori- elevifamilie.
Optimizarea comunicării elev-elev prin
intermediul mijloacelor on-line de
comunicare (vezi rezultatele cercetării
privind specificul comunicării elevilor pe
facebook).

Monitorizarea sistematică a elevilor referiți
CAPp de către profesorii diriginți, cu
acordul părinților acestor elevi și care au
manifestat comportamente agresive în
mediul școlar;
Activități de consiliere educațională,
pentru identificarea și eliminarea factorilor
de risc comportamental școlar și de
prevenire a eșecului școlar în cazul elevilor
care au manifestat comportamente
agresive în mediul școlar.

reprezentativ al
părinţilor,
Consiliul Elevilor.

Profesorul
consilier școlar,
Comisiei de
prevenire și
eliminare a
violențe, a
faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității.

Profesorul
consilier școlar,
Părinții,
Elevii.

Managerii şcolii,
Permanent
Managerul Centrului
Municipiului
București de
Resurse și Asistență
Educațională,
Reprezentanții
Permanent
Centrului de
Prevenire și
Consiliere Antidrog
al sectorului 6,
Profesorii diriginți
M.A.I.-D.G.P.M.B.Polițistul de
Permanent
proximitate.
FebruarieMartie
2019
Profesorii diriginți,
Permanent
Membrii Comisiei de
prevenire și
eliminare a violențe,
a faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității.
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6.

7.

Asigurarea unui
ajutor
psihopedagogic
specializat, oferit
elevilor, părinților
și cadrelor
didactice din
unitatea de
învățământ

•

Participarea la
activități educative
cu scop preventiv

•

•

•

•

Sesiuni de informare/cursuri pentru cadrele
didactice privind introducerea metodelor
activ-participative, pozitive în procesul
instructiv-educativ;
Sesiuni de informare/cursuri pentru
profesorii diriginți cu privire la procesul de
comunicare derulat de către elevi pe
facebook;
Dezvoltarea permanentă a motivației
pentru învățare și reducerea riscului de
abandon școlar.

Profesorul
consilier
școlar

Membrii Comisiei de Permanent
prevenire și
eliminare a violențe,
a faptelor de
corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității,
Profesorii diriginți.

Derularea de activități extracurriculare
pentru elevi, în cadrul Săptămânii ”Școala
Altfel”, având drept scop dezvoltarea
mijloacelor de comunicare verbală și nonverbală asertivă în relațiile interpersonale.
Participarea la mese rotunde, work-shopuri, simpozioane, conferințe etc. pe tema
prevenirii și combaterii violenței în mediul
școlar.

Profesorul
consilier
școlar

Coordonatorul
activităților
extracurriculare și
extrașcolare.

Periodic
Semestrul
I 20182019
Semestrul
al II-lea
2018-2019

Comisia de prevenire și eliminare a violențe,
a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
Profesor consilier școlar Daniela Drăghici
9 octombrie 2018
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