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RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTLOR DE

CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII

în anul şcolar 2017-2018
semestrul I

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar și-a desfășurat activitatea
în baza prevederilor regulamentului și a deciziei de constituire, regulament care cuprinde norme
referitoare la organizarea și funcționarea comisiei mai sus amintite, în conformitate cu:

- Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Nr. 1409 din 2007, privind Strategia
M.E.C.T. referitoare la reducerea fenomenului violentei în unitatile de învatamânt prescolar,

- Strategia de prevenire a criminalității la nivelul Municipiului Bucuresti – DGPMB,
Nr.4900/30.08.2011 si ISMB, Nr.147481/01.09.2011,

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învăță mânt Preuniversitar si
cu Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic Roșia de Amaradia.

Comisia este coordonată, din partea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Roșia de
Amaradia, de către Director Profesor TIȚA ILONA.

Membrii Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar sunt:
Responsabil – prof. CIULICĂ LOREDANA-ROXANA
Membri – prof. DULIGA ILEANA

- prof. ILIUŞI MARIAN
– prof. FLUIERUŞI IRINA
– prof. înv. primar PEAGU CAMELIA
– prof. înv. primar BOROACĂ ELENA
– COTIGĂ DUMITRU, reprezentant părinți
– MAREȘI ADRIANA,reprezentant elevi

Membrii Comisiei au derulat permanent, pe parcursul semestrului I al anului scolar 2016-2017, o
activitate de monitorizare a comportamentului scolar al elevilor, precum si activitati educative de
prevenire comportamentelor scolare disruptive, indezirabile si activitati de informare a parintilor, a
profesorilor diriginti si a celorlalte cadre didactice, cu privire la climatul scolar si la reprezentarile
sociale ale elevilor, referitoare la mediul social al clasei.

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-a avut în vedere prevenirea violenţei, a discriminării
prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic: soluţionarea pacifistă a conflictelor,
toleranţa, nondiscriminarea,respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei.
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Activităţile desfăşurate anti violenţă si antidiscriminare au avut ca partener si actori principali
elevii.

Au avut loc întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate, ai Inspectoratului de
Jandarmi, o ocazie cu care sau dezbătut normele de convieţuire socială între cetăţeni.

Pe tot parcursul semestrului I consilierul şcolar a desfăşurat activităţi concrete cu elevi în
vederea diminuări manifestărilor cu tendinţă de violenţă în relaţiile dintre copii.

Au fost implicaţi elevi în activităţi de voluntariat ce au avut loc în luna decembrie in săptămâna
toleranţei.

Au avut loc instructaje pentru elevi și cadrele didactice în ce priveşte utilizarea spaţiilor și
protecţia muncii (cabinete, laboratoare, sală de sport etc.)

La şedinţele cu părinţii s-au prezentat: ROI, CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR ȘI
CADRELOR DIDACTICE.

ACTIVITĂŢI DERULATE:
 “Violenţa arma celor slabi”- dezbatere;
 ,,Spune NU Violentei”
 “Ziua fără violenţă în şcoală”;
 “Discriminare şi şanse egale la educaţie”;
 Drogurile si efectele lor
 Prezentarea referatelor:"Conflictele în clasele de elevi", "Violența în lume", "Formarea

comportamentului moral civic la școlari"

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:

PUNCTE TARI:
- Creşterea siguranţei şcolare în incinta unităţii noastre prin dotarea cu camere video;
- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în

incinta unităţii;
- Imbunătăţirea capacităţii şcoli de prevenire si combatere a fenomenului violenţei în şcoala;

- Participarea poliţiştilor la şedinţele cu părinţi, la ore de dirigenţie, si activităţi extraşcolare;

- Prezenţa lucrătorilor poliţiei rutiere in zona unităţii şcolare intens circulată dimineaţa.

- Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.
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PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

AMENINŢĂRI:
- Situaţia economico-socială precară;

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia

de proximitate, Asistenţa social.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog

- Dezvoltarea unui climat favorbil relaţiilor interetnice;

- Ȋndrumarea tinerilor  de a accepta  punctelor de vedere diferite şi elemente din alte culturi prin

activităţi culturale, artistice, sportive.;

- Promovarea de programe educative ȋn spiritul multiculturalităţii .



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE
Inspectoratul Școlar Județean Gorj

Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia
Str. Principală, com. Roșia de Amaradia, Gorj, cod 217380

Tel: 0253/232582 / Fax: 0253/232582
Email: grup_scolar_rosia_de_amaradia@yahoo.com

Website: http://gsiamaradia.ucoz.com
Nr.1282/23.02.2018

4

CENTRALIZATOR ABATERI DISCIPLINARE SI VIOLENTĂ

Persoana
care a
primit

sesizarea

Nr. sesizări Numărul de cazuri de violență sesizate școlii Tipuri de agresiune Numărul de cazuri în care
s-a solicitat sprijinul

Scrise Verbale
Elev

–
elev

Elev –
cadru

didactic

Elev –
personal
auxiliar

Elev -
părinte

Elev –
membru

din
comunitate

(de
specificat

cine)

Verbală Fizică Psihică Poliției Medical Psihologic

TOTAL 3 7 8 1 - - 1 1 4

Realizat:

Responsabil com:
Prof. Ciulica Loredana-Roxana


