
Raportul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă 

 

În anul şcolar 2016-2017, în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Sibiu sa 

continuat identificarea formelor de violenţă specifice Colegiului, a cauzelor, a măsurilor care 

trebuie luate, a contextului şi a frecvenţei cu care se aplică acestea. 

Violenţa şcolară este un fenomen larg. Se reperează două tipuri de violenţă în 

mediul şcolar: (a) violenţele „obiective”, care sunt de ordinul penalului (crime şi delicte) 

şi asupra cărora se poate interveni frontal; Poliţia şi Justiţia sunt obligate, în acest caz, să 

colaboreze direct cu instituţiile şcolare; (b) violenţele subiective, care sunt violenţe mai 

subtile, de atitudine, şi care afectează climatul şcolar. Sunt incluse aici atitudinile ostile, 

dispreţul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe, absenţele de la ore, refuzul de a 

răspunde la ore şi de a participa la activităţi sau ceea ce unii autori numesc atitudini 

antişcolare. 

În anul şcolar 2016-2017 s-au reînoit parteneriatele Şcoală - Poliţie, Şcoală - Parohie 

ortodoxă, Şcoală - departament de Asistenţă socială din cadrul Primăriei. S-a reconstituit 

comisiei de combatere a violenţei. 

Membrii Comisiei pentru prevenirea fenomenului de violenţă în şcoală au elaborat 

următorul plan de acţiune: 

I.  Constituirea planului organizat de abordare a violenţei şcolare: 

      - la nivelul şcolii  

      - la nivelul clasei 

      - colaborarea cu alţi factori:  

                                          - Comitetul de consultanţă al părintilor 

                                             - Politia de Proximitate Sibiu 

                                             -  ISJ Sibiu                                          

II.   Depistarea fenomenului de violenţă în colegiu prin: 

                                            - profesorii de serviciu pe şcoală 

                                            - profesorii diriginţi 

                                            - urmărirea fenomenului de violenţă prin Comitetul de    disciplină 

                                            - depistarea elementelor recalcitrante în cadrul claselor 

III.  Combaterea fenomenului de violenţă şcolară: 

                                              - cunoaşterea la timp a manifestărilor grave prin felurite acţiuni 

                                              - studierea concretă a cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs 

                                              - implicarea colaboratorilor     



                               - popularizarea acţiunilor pozitive 

                                               - clasamente cu clase disciplinate şi cu note bune 

                                               - panouri gen "SPUNE NU VIOLENŢEI"  

IV. În vederea combaterii fenomenului de violenţă a fost elaborat un program de acţiuni, care 

au fost realizate:  

 •  În cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei au avut avut loc mai multe 

intalniri in semestrul I, organizate de consilierul educativ dna Galaftion Camelia, cu 

participarea mai multor membrii ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, 

la care au participat elevi din clasele a IX-a G, a  IX-a D, a X-a E si a IX-a A etc.  

 S-au dezbatut aspecte ale legii 61/1999, care reglementeaza normele de conduita sociala, 

ordinea si linistea publica, alte prevederi ale ale Codului Penal cu accent pe prevenirea 

infractiunilor de violenta, furt, vătămare corporala, raspunderea penala a minorilor; s-au 

transmis si informatii despre victimizarea minorilor prin intermediul internetului. 

         • D-na prof. Galaftion Camelia impreună cu I.P.J.Sibiu au organizat actiuni cu ocazia 

„Săptămanii prevenirii criminalitatii”, care s-a desfasurat intre 26 septembrie – 2 

octombrie, cu elevi din mai multe clase.  

•  In ziua de  10 octombrie 2016 de Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului 

Ilicit şi a Consumului de Droguri (sarbatorita in 10 octombrie) s-a realizat  o acţiune de 

informare asupra pericolelor consumului de droguri, de catre prof. Cabas George realizat cu 

elevi din clasele IX C Sp si X B Sp. 

        • Activitati desfasurate in cadrul proiectului de dezvoltare personala a controlului 

emotional si de reducere a violentei (organizate de dna psiholog Telespan Ancuta): 

Activităţile de dezvoltare personala desfăşurate au atins urmatoarele teme:  Valori 

personale (26 elevi participanti;), Bullying-ul forme si modalitati de combatere (25 elevi) etc. 

 Activitatile sustinute de prof. Telespan A. si prof. Cabas G. au facilitat dezvoltarea 

autocunoasterii,  exersarea deprinderilor de oferire/primire sprijin emotional, cunoasterea de  

modele de exprimare emotionala, dezvoltarea autoreglarii emotionale ex:”Cum atingem 

fericirea” , “Valori personale”.  

Prin dezbatere si munca in  grup din cadrul activitatii ”Bullying-ul forme si 

modalitati de combatere” s-au exersat: cunoaşterea de sine/autocunoaştere, dezvoltarea 

relaţiilor interumane; dezvoltarea deprinderilor de cooperare eficienta.  

  Cursurile de dezvoltare personala in domeniul orientarii scolara si profesionale au 

oferit contexte organizate de imbunatatire a deprinderilor de luare a deciziilor si de cristalizare 

a intereselor personale pentru  stabilirea  planului de dezvoltare in cariera .     



  S-a observat  participarea cu placere si interes a elevilor la toate activitatile. 

Principalul progres inregistrat a fost in sfera  relationala si comportamentala prin respectarea 

regulilor in cadrul grupului si schimbarea modelelor de interactiune in grup. S- a observat 

imbunatatirea credintelor de succes personal prin vizualizarea viitorului personal si prin 

exprimarea de emotii  pozitive in cadrul grupurilor de lucru.  

Galaftion Camelia, Părăian Mihaela, Hăprean Andrei au organizat „Prevenirea actelor 

de violenţă şi de popularizare a Jandarmeriei române” împreună cu Reprezentanţii 

Jandarmeriei Campania ”Şcoala de siguranţă” în data de  20.03.2017 împreună cu elevi din 

clasele XI A, X E, X A. 

Galaftion Camelia a organizat Campania „Siguranţa în şcoală”, promovarea 

profesiilor, profesilor, ocupaţiilor, carierelor specifice Jandarmeriei în data de  20.03.2017 

împreună cu elevi din clasele XII A, XII B. 

Cabas George si Huzum Mariana au participat la „Marşul pentru viaţă” organizat în 

data de  25.03.2017, în Sibiu. 

Popa Cornelia a participat la Concursul Judeţean -  Prevenţia prin artă organizat în 

data de  24.03.2017, împreună cu elevi din clasele IX a Sp, XI D. 

In data de 25.11.2016  d-na prof. Cuntan Irina impreună cu prof. Cabas George au 

organizat o dezbatere pe tema Controlul mâniei, împreună cu elevii claselor a IX-a B Sp.  şi 

a X-a A Sp. 

In cadrul actiunilor de combatere si prevenire a drogurilor au avut loc o  intâlnire pe 

tema “ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN ”  in 18.11.2016, organizata de prof. Căbaş 

George cu participarea elevilor din clasele a IX-a A, a IX-a C si a IX-a B, in scopul 

atentionarii pericolului fumatului la adresa sanatatii.  

In cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei a avut o intalnire cu elevii 

casei a XI-a A Sp, organizata de dl. Butoi Laurentiu pe tema: Integrarea copiilor cu 

tulburări comportamentale, in 12.01.2017.  

  În cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei a avut o intalnire cu elevii 

casei a XI-a B, organizata de dl Căbaş George despre percepţia Concursului naţional “Mesajul 

meu antidrog”, ediţia a XIII-a „Organizează-ţi viaţa altfel...fără droguri!” în C.T.I.A. 

Terezianum, în 24.02.2017 

În cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei a avut o intalnire cu elevii 

casei a XI-a B, organizata de dna Cunţan Irina pe tema: „Atitudinea elevilor privind 

fenomenul violentei din şcoli” in 23.05.2017. 

În cadrul actiunilor de combatere si prevenire a violentei a avut o intalnire cu elevii 



casei a XI-a B, organizata de dl. Butoi Laurentiu pe tema:  „Educaţia in prevenirea si 

combaterea violentei in scoala si familie” in 07.06.2017. 

Poliţia de proximitate a fost un partener important care s-a implicat ca de obicei 

venind in sprijinul cadrelor didactice confruntate cu o escaladare substanţială de violenţe 

obiective şi subiective.  

La Inspectoratul Judeţean Sibiu au fost raportate cazurile de violenta. Au fost prezenti 

membri ai Jandarmeriei, care au monitorizat cazurile. Au mai fost desigur si cazuri de 

violenta verbala, intre elevi, care au fost gestionate de profesorii de serviciu, de membrii 

Comisiei pentru Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă si de Directiune. 

Responsabil  

Comisia pentru Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă 

George Căbaş 

 


