
 

 

 

 

 

 

SIMPOZION NAȚIONAL 

“Violența în școli și în mediul online” 

EDIȚIA a VI-a, 28 martie 2022  

În data de 28 martie 2022, la Școala Gimnazială Nr. 117, filială a Casei Corpului Didactic 
București, s-a desfășurat simpozionul național ,,Violența în școli și în mediul on-line”, 
activitate înscrisă în calendarul activităților Casei Corpului Didactic. La simpozion au luat 
parte un număr de 88 participanți, 57 din București , 31 din provincie, din județele : Ilfov, 
Gorj, Olt. Au fost înscrise un număr de 81 de lucrări interesante și utile, activitățile 
constituindu-se într-un real schimb de bune practici. 

Simpozionul Violența în școli și în mediul on-line, ediția a VI-a, organizat de doamnele 
profesor MUNTEANU ANGELA, VASILOIU CRISTINA și BADEA DUMITRA ADRIANA, a 
reprezentat o oportunitate pentru profesori de a cunoaşte dimensiunea, cauzele 
fenomenului de violenţă şcolară și formele de manifestare, aspect necesar elaborării unor 
strategii eficiente de prevenire şi ameliorare. Prin organizarea aceastei activități, ne-am 
propus sensibilizarea unui public cât mai larg şi mobilizarea resurselor, în vederea abordării 
violenţei în şcoală. Obiectivele specifice au fost următoarele: 

• Cunoaşterea şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le 
generează; 

• Exemple de bune practici de diminuare a fenomenului de violență în școală. 

Grupul țintă a fost alcătuit din: cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori 
consilieri școlari și personal didactic auxiliar. Considerăm că activitatea și-a atins scopul și că 
obiectivele propuse au fost atinse. 

Lucrările prezentate au pus în evidență metode de lucru cu elevii, de colaborare cu 
părinții acestora, cu ceilalți factori interesați și de cooperare între cadrele didactice, cu 
impact în obținerea de bune rezultate în prevenirea oricărui tip de violență. Pe întreg 
parcursul activității, cadrele didactice au interacționat pe tema prevenirii și combaterii 
violenței. La finalul dezbaterilor, profesorii au pus încă o dată în evidență faptul că școala și 
familia reprezintă pilonii de bază în educația copilului și au apreciat calitatea lucrărilor 
prezentate, modul deosebit de organizare și atmosfera destinsă de desfășurare. Am 
remarcat o creştere a interesului profesorilor faţă de problematica violenței, motivarea 
cadrelor didactice pentru realizarea, utilizarea la clasă a unor metode activ-participative, dar 
şi pentru prezentarea acestora în cadrul organizat al sesiunii; crearea unei mai bune 
legături/cooperări între cadre didactice în vederea implementării unui învăţământ modern, 
centrat pe elev. 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 
STR. FABRICII NR.22, SECTOR 6 BUCURESTI 

TEL/FAX: 021.430.20.40 
www. scoalagimnaziala117.ro 
E-mail: scoala117@yahoo.com 
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