Plan operaţional al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
privind prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar,
anul şcolar 2018-2019

I.

Argument:
Şcoala este o parte integrantă a comunităţii, iar problemele cu care se confruntă instituţiile de învăţământ privesc
întreaga societate.
Analizând situaţia înregistrată în instituţiile de învăţământ, în anul şcolar 2017-2018, rezultă următoarele constatări.
Lipsa unui nivel adecvat de conştientizare, a unor strategii didactice sau decizii manageriale eficiente, plasează anumite
institutii de învăţământ în situatia de a nu diminua manifestările de violentă determinate de factori extra-scolari.
Violenţa în mediul şcolar cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă fizică, violenţă
verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire), ofensă adusă cadrului didactic.
Conform studiului realizat de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău,
Raportului privind evidenţa sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului rezultă că: numărul
cazurilor de agresivitate s-a menţinut constant faţă de anul precedent; ponderea cea mai mare o are abuzul fizic între elevi
- 185 cazuri, după care urmează abuzul psihologic şi verbal - 100 cazuri, 40 cazuri - neglijare în educaţia copiilor din
partea părinţilor.
Statisticile raportate măsoară variate tipuri de violenţă monitorizate şi evaluate de angajaţii DGETS precum:
Cazul elevului clasei a IV-a din LT „Mircea cel Bătrân” (în luna noiembrie 2017 elevul clasei a IV-a a fost lovit
întâmplător de elevii treptei gimnaziale. S-a identificat neglijenţă din partea învăţătoarei privind neasigu.arca securităţii vieţii
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şi sănătăţii copiilor în cadrul activităţii extracurriculare şi lipsa de acordare a primului ajutor medical. Administraţia unităţii
şcolare a emis ordnul de aplicare a sancţiunii disciplinare învăţătoarei clasei a 1V-a „B”);
- Cazul elevilor clasei a V-a din IPLT „Gh.Asachi” (la data de 19.04.2018, în pauză, s-a produl altercaţie verbală între elevii
clasei a V-a, urmare a filmărilor provocatoare şi diseminarea imaginilor de către coleg. Urmare a şedinţei Consiliului de etică,
diriginta clasei a fost sancţionată disciplinar pentru nerespectarea integrală a procedurii intervenţiei în cazurile de ANET al
copilului);
- Cazul de conflict elev-elev, elev-profesor, profesor-părinte din gimnaziul „Decebal” (relaţiile conflictuale în clasa a Il-a
s-au înregistrat în rezultatul neînţelegerilor dintre părinţi şi a lipsei de comunicare eficientă a învăţătoarei. Unul din părinţi,
prin acţiunile sale, a manifestat abuz verbal şi psihologic asupra copiilor. Din luna septembrie 2017 în clasă predomină
climatul psihologic tensionat. Administraţia unităţii şcolare a limitat accesul părinţilor în clasa de elevi);
- Cazul elevei clasei a I-a din LTPA „N.Sulac” (cazul evaluat în luna martie 2018 de către angajaţii DGETS privind
discriminarea admisă în privinţa elevului şi abuzul verbal asupra părintelui nu s-a confirmat).
Principalele motive ale conflictelor sunt lipsa de comunicare asertivă, răzbunarea, dominarea şi teribilismul.
Cele mai multe cazuri de agresivitate sunt înregistrate în zonele adiacente şcolii.
Ţinând cont de faptul, că în procesul de educaţie a copiilor sunt implicaţi mai mulţi factori: familia, şcoala, grădiniţa,
autorităţile publice locale, mass-media, ne propunem realizarea activităţilor concrete în plan local, desfăşurate în colaborare cu
structurile guvernamentale şi nonguvemamentale, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delicvenţei juvenile şi a
vio'enţei, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor în activităţi educativ-preventive.
Prin aceasta se urmăreşte cunoaşterea problemelor cu care se confruntă elevii din municipiul Chişinău şi identificarea
soluţiilor adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău proiectează şi realizează acest plan strategic
privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar din Chişinău, având ca documente de referinţă:
1. Constituţia Republicii Moldova.
2. Codul
Educaţiei al Republicii Moldova.
3. Codul
Familiei al Republicii Moldova.
4. Legea
nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiluluiaflat în situaţie de risc, a copiilor separaţi de părinţi.
5. Legea
nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
6. Legea nr.30 din 07.03.2013 privind protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.
7. Codul Muncii al Republicii Moldova.
8. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în
cazurile de ANET al copilului, aprobată prin ordinele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.77 din 22.02.2013,
nr.858 din 23.08.2013.

9. Instrucţiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor victime/potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi a traficului, aprobată prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 08.04.2014.
10.Politica de protecţie a copilului.
11.Instrucţiunea privind evaluarea şi dezvoltarea comportamentului elevului din învăţământul primar şi secundar general (ordinul
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.1090 din 29.12.2016).
12.Codul de etică al cadrului didactic (ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.861 din 07.09.2015).
13.Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II (ordinul
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.235 din 25.03.2016).
14.Regulamentul privind cooperarea instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor (ordinul Ministerului
Educaţiei al Republicii Moldova nr.972 din 12.121.2011).

11. Obiectiv general: Diminuarea cazurilor de violenţă în unităţile de învăţământ din municipiul Chişinău.
Obiective specifice:
*Reducerea numărului cazurilor de violenţă şi creşterea siguranţei elevilor aflaţi în unităţile şcolare şi în zonele adiacente
acestora;
*Aplicarea cadrului legislativ în vederea conştientizării elevilor, cadrelor didactice părinţilor cu privire la necesitatea prevenirii
violentei în mediul şcolar;
* Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a interveni în prevenirea şi diminuarea violenţei asupra copiilor;
* Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie privind identificarea, monitorizarea şi
prevenirea cazurilor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;
* Realizarea evidenţei unitare, pe baza de fişe unice de înregistrare/note de serviciu şi monitorizare a cazurilor de violenţă
(înregistrate în instituţia de învăţământ/DGETS).
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III.RezuItate aşteptate
• Formarea conducătorilor instituţiilor de învăţământ, directorilor adjuncţi pentru educaţie, coordonatorilor cazurilor de
ANET, cadrelor didactice, psihologilor şcolari (total: 500);
• Diseminarea formărilor în toate instituţiilor de învăţământ - 100%;
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• Realizarea studiului privind fonnele de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor
agresive, identificate la nivelul unităţilor şcolare;
• Investigarea calitativă a cazurilor de violenţă de către Comisia DGETS (unică);
• Un parteneriat durabil între autoritatea locală-şcoală-părinţi;
• 2 rapoarte, realizate semestrial de unităţile şcolare, referitor la cazurile de violenţă care se produc în mediul şcolar.
IV. Perioada de implementare
Septembrie 2018 - august 2019
V. Loc de desfăşurare
132 instituţii de învăţământ secundar general
159 instituţii de învăţământ preşcolar

VI. Parteneri
1. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
2. Primăria municipiului Chişinău;
3. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului;
4. Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău;
5. Direcţia Sănătăţii a municipiului Chişinău;
6. Direcţia generală asistenţă socială;
7. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
8. Centrul de informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova;
9. Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii „Amicul”;
10.Centrul Internaţional „La Strada”;
11.Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”;
12.Centrul psiho-socio-pedagogic;
13.Mass-media;
14.Consiliul Elevilor.

Nr.d/
r
I.

Obiective specifice Măsuri şi acţiuni

Responsabili

Reducerea
numărului
cazurilor de
violentă si
creşterea
siguranţei elevilor
aflaţi în unităţile
şcolare si în zonele
adiacente acestora

DGETS,
CPSP,
DETS din
sectoare,
conducătorii
unităţilor
şcolare
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Elaborarea periodică de analize
criminogene în scopul cunoaşterii
situaţiei reale cu privire la cazurile de
violentă comise în zona unităţilor
şcolare.
Concluziile vor fi comunicate
structurilor operative şi autorităţilor
locale

Parteneri

Direcţia
generală de
poliţie,
Inspectora
te le de
poliţie din
sectoare,
DMPDC,
Direcţia
sănătăţii
Realizarea semestrială a analizei
DGETS,
Direcţia
cazurilor de violentă care au avut loc în
CPSP,
generală de
unităţile de învăţământ; la şedinţele de
DETS din
poliţie,
analiză vor participa toţi factorii
sectoare,
Inspectorat
implicaţi în activitatea de prevenire
conducătorii ele de
unităţilor
poliţie din
şcolare
sectoare,
DMPDC,
Direcţia
sănătăţii
Elaborarea, de către fiecare unitate
Conducătorii DGETS,
şcolară, a Planului de măsuri pentru
unităţilor
DMPDC,
asigurarea protecţiei copiilor în mediul
şcolare,
DGP
şcolar, în anul şcolar 2018-2019, în baza Comisia
Planului operaţional DGETS privind
pentru
prevenirea şi reducerea violenţei în
protecţia
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Termene
Septembrie
2018-mai 2019

Indicatori
de
evaluare
- analize
criminogene
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9

9

9
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Decembrie
2018, mai 2019

-

-apoarte
periodice

9

9

9

Septembrie
2018

- planurile
operaţionale;
- indicatori de
realizare/evaluare/
monitorizare

mediul şcolar 2018-2019

drepturilor
copilului din
unităţile
şcolare
Asigurarea accesului în unitatea şcolară, Conducătorii DGETS,
pe baza consemnării/înregistrării
unităţilor
DETS din
vizitatorilor/persoanelor străine.
sectoare
şcolare,
Restrictionarea accesului părinţilor în
uşierii,
unităţile şcolare.
cadrele
Supravegherea permanentă a incintei
didactice,
unităţii şcolare pe perioada lecţiilor şi în personalul
pauze prin serviciul de calitate a cadrelor auxiliar
didactice, administraţiei, personalului
auxiliar.
9

Zilnic

- sistemul de
înregistrare a
accesului în/din
unitatea şcolară;
- registre;
- statistici;
- rapoarte

Conducătorii Direcţia
unităţilor
generală de
şcolare,
poliţie,
DETS din
Direcţia
sectoare
sănătăţii

Periodic, anul
şcolar 20182019

- analize periodice;
- rapoarte;
- indicatorii
proiectelor

Conducătorii Autorităţi
unităţilor
locale
şcolare
Conducătorii Direcţia
unităţilor
generală de
poliţie
şcolare,
IP din
sectoare,
DETS din
sectoare

Periodic, anul
şcolar 20182019
Periodic, anul
şcolar 20182019

-
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Monitorizarea zonei din perimetrul
unităţii şcolare privind identificarea
legalităţii existenţei unor firme care
comercializează produse nocive
minorilor/tinerilor etc.
Măsuri de prevenire a consumului de
alcool, tutun, droguri şi produse
etnobotanice
Paza, supravegherea şi iluminatul
corespunzător în zona unităţilor şcolare
si a căilor de acces
Verificarea semnalizării rutiere în
preajma unităţilor şcolare şi
supravegherea zonelor aferente lor
9,

Campania de educaţie rutieră săptămâna siguranţei rutiere „Educaţia
pentru viaţă contează!”
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Septembrie
2018, mai 2019

rapoarte
periodice

- rapoarte
periodice;
- activitatea
cercului tinerilor
agenţi ai circulaţiei
rutiere

Demersuri, prin intermediul serviciilor
specializate şi prin colaborarea
conducătorilor de unităţi şcolare privind
majorarea numărului posturilor de pază,
a sistemelor de supraveghere şi
securizarea incintelor prin lucrări de
împrejmuire
Monitorizarea trimestrială şi anuală a
măsurilor luate în vederea asigurării
protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei
elevilor şi a personalului didactic în
mediul şcolar
9

II.

Conştientizarea
elevilor, cadrelor
didactice,
părinţilor cu
privire la
necesitatea
prevenirii violenţei
în mediul şcolar
prin aplicarea
cadrului legislativ
în vederea
asigurării
protecţiei în
mediul şcolar
9

Aplicarea prevederilor actelor
legislative privind siguranţa elevilor în
unităţile şcolare şi protecţia lor;
Operaţmnalizarea la nivelul unităţilor
şcolare a Metodologiei de aplicare a
Procedurii de organizare instituţională şi
de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor
de învăţământ în cazurile de ANET
(ordinul ME nr.858 din 23.08.2013),
Instrucţiunii privind evaluarea şi
dezvoltarea comportamentului elevului
din învăţământul primar şi secundar
general (ordinul ME nr.1090 din
29.12.2016), Politicii de protecţie a
copilului (ghid de implementare);
9

DGETS,
DETS din
sectoare,
conducătorii
unităţilor
şcolare

Autorităti
locale

Periodic, anul
şcolar 20182019

-

analize

Conducătorii
unităţilor
şcolare,
DGETS,
DETS din
sectoare
DGETS,
DETS din
sectoare,
conducătorii
unităţilor
şcolare

Autorităţi
locale

Periodic, anul
şcolar 20182019

-

rapoarte
periodice,
semestriale şi
anuale

Primăria
municipiul
ui
Chişinău,
DMPDC,
DGP, DS

Conform
calendarului
stabilit si
aprobat de
factorii
implicaţi

9

9

9

9

Sesiuni de informare, dezbateri, analize
privind reducerea absenteismului şcolar

- legi şi norme;
- plan de acţiuni a
unităţilor şcolare;
Comisia
multidisciplinară
intersectorială;
- CPDC din
unităţile şcolare,
- informări
periodice
9

DGETS,
DETS din
sectoare,

DMPDC,
DGP,
ONG-uri

semestrial

9

- grafice;
- statistici,
- proiecte şi

”

conducătorii
unităţilor
şcolare
3

Ateliere de lucru, dezbateri privind
consolidarea cunoştinţelor respectării
legislaţiei ce ţine de securitatea şi
sigurapţa elevilor în mediul şcolar.
Schimb de experienţă a unităţilor şcolare
privind prevenirea violenţei.
Sesiuni de comunicări „Abuzul asupra
copilului - abuzul emoţional”

DGETS,
conducătorii
unităţilor
şcolare,
coordonatori
i cazurilor de
ANET,
diriginţii de
clase,
preşedintele
CPDC din
unitatea
şcolară,
psihologii
şcolari
Conducătorii
unităţilor
şcolare,
directorii
adjuncţi
pentru
educaţie,
coordonatori
i cazurilor de
ANET,
diriginţii de
clase,
preşedintele
CPDC din
3

Dezbateri, ateliere de lucru, consilii
profesorale tematice, comisii metodice
ale diriginţilor de clase privind
securitatea şi siguranţa elevilor şi a
personalului din unitatea şcolară.
Consilierea/activităţi suport pentru elevi
privind prevenirea violenţei.

Reprezenta
ntii
autorităţilor
locale,
ONG-uri

semestrial

Reprezenta
ntii
autorităţilor
locale,
ONG-uri

Conform
-nr.de dezbateri,
calendarului
întâlniri de lucru,
stabilit în
consilii tematice;
unitatea şcolară -procese verbale;
-nr.de consilieri
individuale/de
grup;
-rapoarte de
analiză

3

"

3

3

programe
educative,
- exemple de bune
practici_________
- nr.de dezbateri,
schimburi de
experienţă,
- nr.de participanţi;
- suport didactic

~

3

unitatea
şcolară,
psihologii
şcolari
Conducătorii
unităţilor
şcolare,
diriginţii de
clasă
Conducătorii
unităţilor
şcolare
3

Organizarea de lectorate cu părinţii

Organizarea lunarului „PROSănătate”

~

Conform
calendarului
stabilit în
unitatea şcolară

-nr.beneficiarilor;
-procese verbale

Aprilie 2019

-nr. acţiunilor de
prevenire;
-nr.beneficiarilor;
-raport
-nr.de inspecţii
tematice;
-procese verbale;
-rapoarte;
-date statistice
comparative
-date statistice;
-fise de sesizare a
cazurilor de ANET

9

3

3

Inspecţii tematice: monitorizarea
frecvenţei elevilor; modalităţi de
prevenire a violenţei în grădiniţe şi în
mediul şcolar; siguranţa copiilor

Secţia
management
preuniversita
r, preşcolar,
educaţie si
tineret
DGETS,
conducătorii
unităţilor
şcolare
9

Aplicarea Procedurii operaţionale
privind raportarea şi înregistrarea
cazurilor de violenţă din mediul
preşcolar şi şcolar, conform prevederilor
legale
Organizarea şedinţelor Consiliilor
Elevilor privind abordarea problemelor
cu care se confruntă tinerii din unităţile
de învăţământ
9

9

Monitorizarea şi evaluarea activităţii
Comisiei pentru protecţia drepturilor
copilului

semestrial

9

Semestrial, la
caz concret

9

9

9

Conducătorii Reprezenta
unităţilor
nţii poliţiei,
autorităţilor
şcolare,
Consiliile
publice
Elevilor
locale
DGETS,
conducătorii
unităţilor
şcolare
9

La propunerea
elevilor

-nr. acţiunilor;
-procese verbale;
-rapoarte

Conform
calendarului
stabilit în
unitatea şcolară

-rapoarte;
-procese verbale

....

... ......

.
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.

....

..

...........

9
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Organizarea Campaniei „Să creştem fară
violenţă” (Ziua M ondială de prevenire a
abuzului faţă de copii, Ziua Mondială a
drepturilor copilului)
Organizarea lunarului „Noi şi Legea”

Conducătorii
unităţilor
şcolare

ONG-uri

Noiembrie
2018

Conducătorii
unităţilor
şcolare

ONG-uri

Martie 2019

Conducătorii
unităţilor
şcolare

ONG-uri

Februarie 2019

Săptămâna de luptă împotriva traficului
de flinte umane

Conducătorii
unităţilor
şcolare

ONG-uri

Octombrie
2018

Reactualizarea afişelor pentru elevi ce
conţin contactele serviciilor în caz de
abuz, neglijare, exploatare, trafic
Activităţi de consiliere pentru părinţi;
dezbateri si activităti de informare cu
privire la actele legislative ce ţin de
protecţia copiilor

Conducătorii
unităţilor
şcolare
Conducătorii
unităţilor
şcolare,
diriginţii de
clasă,
psihologii
şcolari
DGETS,
DETS din
sectoare,
conducătorii
unităţilor
şcolare

9

9

Ziua siguranţei pe internet

9

9

9

9

9

III.

Dezvoltarea
capacităţii
instituţionale de a
interveni în
prevenirea şi
diminuarea
9

9

Informarea/aplicarea actelor normativ
legislative privind siguranţa copiilor în
unităţile de învăţământ (Codul Educaţiei
al RM; Codul Muncii al RM; Legea
nr.140 din 14.06 2013 privind protecţia
specială a copiilor aflaţi în situaţie de

9

Semestrial

-nr. acţiunilor de
prevenire;
-nr.beneficiarilor;
-raport
-nr.acţiunilor de
prevenire;
-nr.beneficiarilor;
-raport
-nr.acţiunilor de
prevenire;
-nr.beneficiarilor;
-raport
-nr.acţiunilor de
prevenire;
-nr.beneficiarilor;
-raport
-afişe;
-informări
9

9

9

”

9

9

9

Comitetul
părintesc

Semestrial

-nr.activităţi/suport
pentru
părinţi/şcoală

Primăria
municipiul
ui Chisinău

Septembrie
2018

-planuri
operaţionale de
prevenire a
violentei;
-procese verbale

9

9

"

violenţei asupra
copiilor

risc/ separaţi de părinţi; Instrucţiunea
privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea copiilor victime şi
potenţiale victime ale violenţei
(Hotărârea Guvernului nr.270 din
08.04.2014); Legea nr.30 din 07.03.2013
„Cu privire la protecţia copiilor
împotriva impactului negativ al
informaţiei”; Codul de etică al cadrului
didactic (ordinul ME nr.861 din
07.09.2015); Instrucţiunea privind
evaluarea si dezvoltarea
comportamentului elevului din
învăţământul primar şi secundar general
(ordinul ME nr.1090 din 29.12.2016);
Regulamentul-tip de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de învăţământ
primar şi secundar, ciclul I şi II (ordinul
ME nr.235 din 25.03.2016);
Regulamentul privind cooperarea
instituţiilor de învăţământ cu asociaţiile
obşteşti ale părinţilor (ordinul ME nr.972
din 12.12.2011)
3

3

3

3

Elaborarea/implementarea Regulilor de
comportament ale elevilor (în baza
regulamentului instituţiei de învăţământ)
- document ce va reglementa cerinţele
detaliate faţă de comportamentul elevilor
şi modul de respectare a normelor şi

Conducătorii
instituţiilor
şcolare
3

3

Septembrie
2018

-document al
instituţiei
3

regulilor stabilite vizavi de securitatea
personală şi interacţiunea în timpul
activităţilor, la lecţii şi pauze, în cadrul
activităţilor extracurriculare (sportive, de
creaţie, de timp liber), în diverse încăperi
(vestiar, coridoare, cantină, bibliotecă,
ateliere, sală de festivităţi, sală sportivă),
pe terenul de sport, în timpul excursiilor
şi alte evenimente (elaborate într-un
limbaj accesibil, pentru diferite trepte de
şcolaritate, cu elucidarea acţiunilor fată
de cei care le încalcă)
Adaptarea regulamentelor de ordine
internă, a fişelor de post ale angajaţilor
privind respectarea cadrului legal ce ţine
de prevenire, identificare, sesizare şi
raportare a cazurilor de ANET în mediul
şcolar
Asigurarea personalului de pază,
iluminatului, realizarea împrejmuirilor,
securizarea clădirilor unităţilor şcolare
9

7

9

9

Conducătorii
instituţiilor
şcolare

Septembrie
2018

9

-regulamentele de
ordine internă;
-fişele de post ale
angajaţilor

?

9

9

Stabilirea de către Consiliile profesorale,
cu acordul Consiliul reprezentativ al
părinţilor şi cu consultarea Consiliului
Elevilor, pentru elevii unităţii respective
a semnelor distinctive: ecuson, uniformă
sau alte simboluri reprezentative
Asigurarea comunicării eficiente cu
părinţii

Conducătorii Consilii
Octombrie
instituţiilor
locale
2018
şcolare,
DETS din
sectoare
Conducătorii Consiliul
Octombrie
instituţiilor
reprezentaţi 2018
şcolare
v al
părinţilor,
Consiliul
Elevilor
Conducătorii DGETS
Permanent
unităţilor
şcolare,
cadrele
9

9

-nr.de posturi;
-date statistice;
-sisteme de
supraveghere
-regulamentele de
ordine internă;
-procese verbale

-nr.de petiţii

Restricţionarea accesului părinţilor
elevilor în conformitate cu orarul stabilit

Organizarea serviciului de calitate a
administratorilor, cadrelor didactice pe
toată perioada prezenţei elevilor în
scoală
Informarea elevilor şi părinţilor prin
afişarea la loc vizibil a reglementărilor
privind ordinea interioară, a acţiunilor
referitor la securitatea unităţilor şcolare
Monitorizarea frecventei si a
abandonului şcolar

didactice
Conducătorii
unităţilor
şcolare,
cadrele
didactice
Conducătorii
unităţilor
şcolare

Septembrie
2018

-nr. vizitatorilor

Conform
programelor
individuale

-grafice;
- ordine interne;
- rapoarte

Conducătorii
unităţilor
şcolare

Septembrie
2018

-rapoarte statistice;
-chestionare

Conducătorii
unităţilor
şcolare,
cadrele
didactice
Comisiile
pentru
protecţia
drepturilor
copilului
DGETS
DMPDC,
DP, DS

Conform
proiectării

-fise de
monitorizare;
-rapoarte statistice

Trimestrial

-nr.de cazuri de
violentă/formă de
violenţă;
-rapoarte;
-statistici
-nr.de cazuri de
violenţă/formă de
violentă;"
-rapoarte;
-statistici
-nr. elevilor;
-nr.acţiunilor;
-statistica;
-chestionare

3

3

9

9

9

9

9

3

Reducerea cazurilor de violentă în
mediul şcolar
9

9

Constituirea Comisiei DGETS (unice)
privind monitorizarea şi evaluarea
cazurilor de violenţă în mediul şcolar

Identificarea, monitorizarea
elevilor/grupuri de elevi cu
comportament problematic, care
agresează cadrele didactice sau elevii,

~

9

3

Septembrie
2018

3

Conducătorii
unităţilor
şcolare,
cadrele

Permanent

IV.

Consilierea
elevilor, părinţilor
si cadrelor
didactice privind
gestionarea
situaţiilor de
violenţă
9

produc distrugeri de bunuri
Consilierea individuală şi de grup a
elevilor privind prevenirea
comportamentelor agresive

didactice
CPSP,
psihologii
şcolari

Anul şcolar
2018-2019

9

Cursuri de formare pentru cadre
DGETS,
manageriale, cadre didactice, diriginţi de conducătorii
clasă, coordonatori ai cazurilor de ANET unităţilor
şcolare
Cursuri de formare pentru psihologii
DGETS,
şcolari „Practici actuale de identificare a CPSP
copiilor din grupul de risc. Ajustarea ca
formă şi conţinut al Registrului de
evidenţă a copiilor din grupa de risc în
conformitate cu actele normative ale
Republicii Moldova”
Monitorizarea şi evaluarea copiilor din
Conducătorii
diverse grupuri sociale. Proiecte de
unităţilor
consiliere a copiilor ai căror părinţi sunt
şcolare
plecaţi peste hotare
Proiecte educaţionale care promovează
DGETS,
comunicarea nonviolentă; exersarea
CPSP,
tehnicilor de negociere/mediere a
conducătorii
conflictelor.
unităţilor
Cercetare psihopedagogică „Violenţa
şcolare
şcolară”- aplicare de chestionare
Iniţierea de activităti extrascolareDGETS,
proiecte cu referire la nonviolenţă: 30
conducătorii
ianuarie - Ziua mondială a nonviolenţei unităţilor
în mediul şcolar, „ Consumă-ţi energia
şcolare
prin muzică, nu prin violenţă ”,
„Săptămâna prevenirii criminalităţii”,

-rapoarte
periodice;
-fise de
monitorizare,
-chestionare
-nr.de participanţi;
-rapoarte;
-suport metodic
9

Anul şcolar
2018 ’

9

Septembrie
2018

-nr.de participanţi;
-rapoarte;
-suport metodic

Semestrial

-nr.de beneficiari;
-date statistice;
articole

Semestrial

-nr. sesiuni de
formare;
-nr.de participanţi;
-statistică

Pe parcursul
anului

-nr.de beneficiari;
-studiu de impact;
-nr.de
proiecte/activităţi

9

V.

Diversificarea
ofertei
educaţionale
privind petrecerea
timpului liber prin
desfăşurarea de
5

9

9

9

9

9

proiecte şi
activităţi
extrascolare
9

„Siguranţape internet”, „Alcoolul şi
violenţa transformă coşmarul în
realitate ”, „ Tinereţe fă ră violenţă ”, „ O
viaţămu costă nimic, nimic nu valorează
cât o viată ”
Participarea elevilor în activităţi
extrascolare, sportive, cercuri şcolare

Conducătorii
unităţilor
şcolare,
diriginţii de
clasă,
directorii
Centrelor de
creaţie
Diseminarea periodică în presa locală a
Conducătorii Massexemplelor de bune practici privind
unităţilor
media
alternativele de petrecere a timpului liber şcolare,
„în curtea şcolii”, emisiuni TV şi radio
diriginţii de
clasă,
cadrele
didactice
Publicarea în reviste şcolare si de
Conducătorii
specialitate a concluziilor unor studii
unităţilor
referitoare la diminuarea violenţei în
şcolare,
şcoli - Barometrul reuşitei şcolare
cadrele
didactice
Desfăşurarea orelor opţionale
Conducătorii
unităţilor
şcolare,~
cadrele
didactice

Pe parcursul
anului

-nr.de articole,
emisiuni

~

9

-chestionare;
-studii
comparative

î

'

9

9

9

Ex.S.Nazaria,
022 201627

-nr.de participanţi;
-nr.de şcoli
implicate;
-nr.de premii
obţinute;
-expoziţii şi
portofolii

~

9

9

Pe parcursul
anului

Pe parcursul
anului

-nr.beneficiarilor

