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Nr.crt. 

 

 Aspecte 
avizate 

Măsuri şi acţiuni  Responsabili  Parteneri Termen 

I. Informare 

a). în domeniul 
legislativ 

- elevi 

- cadre didactice 

- părinţi 

   

b). Privind cauzele 
şi condiţiile 
manifestării 
violenţei în şcoli 

  

* Întâlniri, dezbateri în vederea cunoaşterii normelor 
legislative şi a Strategiei MECT cu privire la reducerea 
violenţei în mediul şcolar preuniversitar în cadrul 
comisiei diriginţilor. 

* activităţi de informare a părinţilor asupra normelor 
legislative privind securitatea şi siguranţa elevilor  în 
unităţile de învăţământ şi a Legii 272 privind protecţia şi 

drepturile copilului. 

Campania “Ne pasă de copiii noştri !” 

• activităţi tematice de sensibilizare asupra 
fenomenului violenţei şcolare : lectorate cu părinţii, 
întâlniri cu reprezentanţii Poliţiei şi Jandarmeriei ;  

• Dezbaterea « Violenţa încotro ? «   
• Săptămâna prevenirii criminalităţii – activitate 

educativă în parteneriat. 

  

 

Director 

Responsabil 
com. dirig. 

Comisia pt. 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei 

 

 

 

  

 

Poliţia Oraşului 
Hîrlău 

 

 
 
 
 
 
 
Poliţia Hîrlău 
Jandarmeria 
Hîrlău 

 Oct-nov. 
2011 

 
 
Cf. 
Graficului-
lectorate cu 
părinţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 c). privind 
mijloacele de 
prevenire a 
violenţei în şcoli 

  

• Orele de consiliere şi orientare şcolară vor avea 
programate teme privind combaterea violenţei. 
Includerea în cadrul tematicii lectotarului cu 
părinţii a unei teme care să pună în dezbatere 
problema violenţei în familie, între elevi. 

  

 

Diriginţi 

Responsabilul 
comisiei 
diriginţilor 

 
 
 
Lunar 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 
interinstituţională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluarea peridică a stării de disciplină în unităţile 
şcolare ;  

• Abordarea  cazurilor complexe de delicvenţă 
juvenilă de către echipe interinstituţionale ;  

• Informarea părinţilor şi contactarea acestora în 
vederea stabilirii de măsuri commune pentru 
ameliorarea comportamentelor deviante;  

• Realizarea acordului de parteneriat 
interinstituţional privind diminuarea 
comportamentelor deviante şi violente în rândul 
elevilor. Participarea elevilor la activităţile 
extraşcolare civice, sportive, la acţiuni de genul 
servicii în beneficiul comunităţii ;  

• Diminuarea comportamentelor devinate şi violente 
în rândul elevilor prin educaţie artistică : 
participare la activităţi vizând problematica 
violenţei pentru elevi şi părinţi, Parteneriat 
educativ ;  

• Optimizarea comunicării cu familia şi ONG-urile 
în vederea prevenirii violenţei în şcoli ;  

  

 

Director 

Responsabil 
com. dirig. 

Comisia pt. 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei 

 

 

 

 

  

 

 

Poliţia Hîrlău-
poliţist de 
proximitate ; 

ONG-uri ; 

 

Liceul Ştefan 
cel Mare Hîrlău 

 

  

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 

 

Activităţi concrete 
de prevenire a 
violenţei. 

 

• Consilierea psihologică a elevilor care prezintă 
forme accentuate de manifestări violente, în relaţie 
cu colegii, cadrele didactice (în cadrul cabinetului 
de consiliere psihopedagogică – Liceul Hîrlău) ;  

• Identificarea elevilor din fiecare clasă cu atitudini 
violente în şcoală şi în afara şcolii;  

• Întâlniri periodice ale părinţilor elevilor violenţi cu 
diriginţii, consilierul pe probleme educative, 
poliţistul de proximitate. 

• Lectorat cu părinţii: «Cunoaşterea personalităţii 
adolescentului – În spatele eu-lui »  

• Influenţa mass-media asupra personalităţii elevului. 
Dezbaterea “Între modele şi pseudomodele” – pe 
niveluri de învăţământ (IX, X, XI, XII, XIII). 

Studiu de caz : « Plecarea părinţilor în străinătate – 
un risc asumat » - 

 

 

Diriginţi 

Responsabilul 
comisiei 
diriginţilor 

Comisia pt. 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei 

 

 

Permanent 

 
 
 
 
 
Periodic 
 
An şcolar 
2011/2012 
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