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Nr. 453 din 29.09.2020 

PLANUL OPERAȚIONAL 

PRIVIND REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR AN 

ȘCOLAR 2020-2021 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

În elaborarea Planului de Acțiune, s-au avut în vedere câteva dintre principiile directoare 

recomandate de către Consiliul Europei în cadrul confruntării cu fenomenul violenței școlare: 

- Centrarea prevenirii violenței pe educație, pe valorile civismului democrat promovat de către 

aceasta (soluționare pacifistă conflicte, interculturalitate, nondiscriminare, toleranța, 

respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei); 

-     Prevenirea timpurie a violenței; 

-     Includere  preșcolari  și  părinți, ca actori și/sau parteneri, în  acțiunile anti-violență; 

- Anticipare modalități rapide și eficiente de reacție în cazul declanșării faptelor de violență; 

-     Consensul privind parteneriatul instituțional în elaborarea strategiilor de abordare a 

violenței școlare și coordonarea eforturilor cu organismele societății civile; 

-     Colaborarea și dialogul intracomunitar; 

-     Integrarea atenției acordate familiilor în programele și proiectele de prevenire. 

 

OBIECTIVE LA NIVELUL GRĂDINIȚEI: 

1.   Identificare și evaluare dimensiuni ale fenomenului de violență în grădiniță și în 

mediul proxim al acesteia. 

2.   Sensibilizarea tuturor actorilor unității cu privire la sursele, cauzele și efectele 

fenomenelor de violență în grădiniță. 

3.  Atragerea și implicarea reprezentanților comunității în acțiuni de prevenire și combatere a 

violenței în unitate. 

4.   Elaborarea unei strategii la nivel instituțional privind ameliorarea fenomenelor de 

violență la nivelul grădiniței. 

5.   Elaborarea și testarea unor instrumente de identificare, monitorizare și evaluare a 

fenomenelor de violență în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 (care să ducă la 

elaborarea unui Barometru al violenței, ca instrument operativ pentru intervenție). 

6.   Implicarea actorilor de la nivelul grădiniței și de la nivelul comunității în derularea 

activităților dezvoltate în cadrul strategiei. 
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Nr. 

crt. 

Aspecte vizate Măsuri și acțiuni Responsabili Termen 

1. Informații din 
domeniul 

legislativ 

-cadre didactice 
-părinți 

-Dezbateri la nivelul unității școlare cu 
privire la normele legislative referitoare la securitatea 

și siguranța preșcolarilor în unitatea de învățământ. 

-Dezbateri la nivelul unității școlare cu 
privire la normele legislative referitoare la drepturile 

copilului. 

Director 
 

 

Cadre didactice 

Septembrie 
 

 

Semestrial 

2. Management 

școlar 

-Formarea Comisiei de monitorizare a 

violenței școlare 
-Prezentare ROI al unității   în  cadrul 

sedințelor  CRP( cadrele didactice, părinții) 

Consiliul 

profesoral 
Director 

Resp. Comisiei 

de violență 

Septembrie 

 
 

Octombrie 

3. Informare 

privind 

mijloacele de 

prevenire a 
violenței 

-Dezbaterea unor teme privind violența în 

unitățile școlare,  familie, mass-media 

Cadrele 

didactice 

Conform 

graficului 

4. Comunicare 

inter- 

instituțională 

-Reactualizarea acordurilor de parteneriat cu 
C.J.R.A.E; 

-Verificarea cu operativitate a informațiilor 

obținute referitoare la situațiile de risc privind 
iminența comiterii unor acte de tulburare a procesului 

instructiv-educativ 

Coordonatorul 
de proiecte și 

programe 

educative 
 

Director 

Anual 
 

 

 
Permanent 

5. Activități 

concrete 

de prevenire a 

violenței 

-Consilierea individuală și de grup a 
preșcolarilor în vederea prevenirii 

comportamentelor agresive; 

-Identificarea preșcolarilor cu potențial violent și a 
cauzelor ce pot determina acte de violenței; 

-Consilierea psihologică a preșcolarilor cu 

manifestări violente și a preșcolarilor ce au fost 

victime ale violenței școlare; 
-Prevenirea în consiliile profesorale a unor referate cu 

teme de promovare a 

nonviolenței; 
-Monitorizarea organizării unor activități 

recreative cu specific non-violent (activități sportive, 

competiții pe grupe, concursuri) 
-Organizarea Campaniei fără violență în cadrul căreia 

sunt cuprinse concursuri de 

desen, picturi, postere de promovare a non- 

violenței, jocuri sportive, acțiuni de 
voluntariat etc; 

-Realizarea Raportului de evaluare a 

violenței în cadrul unității. 

Cadrele 
didactice 

 

Cadrele didactice 
 

Cadrele didactice 

 

 
Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice 
 

 

Cadrele didactice 
 

Președintele 

Comisiei 

de violență 

 
Semestrial 

Permanent 

Permanent 
 

Permanent 

Semestrial 

martie 
Anual 
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Comisia pentru prevenire și combaterea violenței în mediul școlar 

 

1.   La nivelul unității școlare se înființează Comisia pentru prevenire și combaterea violenței în mediul 

școlar; 

2.   Unitatea de învățământ preuniversitar elaborează și adoptă propria strategie de prevenire și 

combatere a violenței în mediul școlar; 

3.   Comisia pentru  prevenire și combaterea  violenței în  mediul  școlar  este alcătuită din 4 

membrii: 

-     1 președinte, directorul unității 

-     4 cadre didactice alese de Consiliul Profesoral 

-     1 reprezentant al părinților 

-     1 reprezentant al autorității locale 

4.   Componența  Comisiei  pentru  prevenire  și  combaterea  violenței  în  mediul  școlar  se 

stabilește  prin  decizia  internă  a  directorului  unității,  după  discutarea  și  aprobarea  în Consiliul 

de administrație; 

5.   Comisia are obligația de a susține aplicarea Regulamentului intern al unității de a colabora 

cu autoritatea locală pentru a crește siguranța în unitate; 

6.   Comisia  elaborează  un  raport  semestrial  privind  asigurarea  siguranței  preșcolarilor  în 

unitate; 

7.   În fiecare unitate școlară Consiliul Profesoral și C.R.P.-UL elaborează un regulament de ordine 

interioară, cu precizarea condițiilor de acces în unitate, a cadrelor didactice, preșcolarilor/ părinților 

și a vizitatorilor; 

8.   În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, asigurarea siguranței în unitățile de 

învătământ preuniversitar se realizează de către asministrația publică locală. 

Atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar sunt următorele: 

- Gestionează  sistemul  de  comunicare  între  grădiniță,  autorități  și  familie  pentru 

identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de violență/infracțiunilor, prin implicarea 

tuturor factorilor educaționali; 

- Sesizează conducerea grădiniței și autoritatea locală pentru prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar în legătură cu fenomenele și actele de violență constatate: 

-     Analizează cauzele fenomenelor și actelor de violență constatate; 

- Realizează  planul  operațional  privind  reducerea  fenomenului  violenței  în  mediul școlar, 

adaptat condițiilor școlii și în concordanță cu strategia națională pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar și cu planul managerial al directorului; 

- Urmărește modalitățile de aplicare a prevederilor legale, privind creșterea siguranței la nivelul 

grădiniței; 
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- Evaluează și monitorizează activitățile de p-revenire și combatere a violenței în mediul școlar 

propriu; 

-     Elaborează semestrial un raport de activitate. 

Activitatea Comisiei pentru combaterea violenței în mediul școlar se desfășoară după un 

regulament propriu, discutat și aprobat în Consiliul profesoral. 

 

 

Președinte comisie, 

Director, 

SUPURAN GABRIELA IOANA 
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