FII REBEL/Ă
CU O CAUZĂ:
NONVIOLENȚA

Conform Unicef (2006), violenţa şcolară reprezintă « orice formă de manifestare a unor comportamente precum
violenţa verbală şi psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire); violenţa fizică; comportamente care intră
sub incidenţa legii (viol, consum /comercializare de droguri, furt); ofensă adusă statutului și autorităţii cadrului
didactic; alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala ».
De obicei elevii știu mai multe despre viole{|w î{ școwlă xecît oricine altcineva și adesea tot ei au cele mai bune idei
pentru prevenirea și combaterea viole{|ei. Este foarte important, î{să, să fi|i î{ legătuză cu directorii, profesorii,
consilierul școlar și yăzi{|ii î{ dezvoltarea și implementarea solu|iiloz.
Iwtă mai jos câtevw sugestii de solu|ii care au fu{c|io{wt î{ multe școli din stzăi{ătwte deoarece personalul școlii,
yăzi{|ii și elevii au colaborat pentru ca acestea să wibă succes.

Crearea unui Consiliu de Siguzw{|ă. Acesta ar
trebui să promoveze co{știentizarea tuturor
elevilor cu privire la responsabilitatea proprie î{
crearea unei școli făză viole{|ă. Ar fi bine să
i{vitw|i toate tipurile de elevi – sportivi,
„tocilari”, „bătăuși”, olimpici, etc. pentru a
asigura cele mai bune șanse de zeușită.

Stabilirea unei voxwlită|i care
să yezvită elevilor să raporteze
acte de viole{|ă î{tz-o vw{ieză
w{o{ivă și neyzivejxiowsă.

Implicarea î{tz-o fozvă de vu{că covu{itwză
(plantare, î{fzuvuse|wze, eliminare grafitti) care
să u{ewscă cît mai vul|i elevi î{tz-un mod pozitiv
prin sentimentul de vâ{xzie și responsabilitate
îvyăztășit.

Stabilirea unui sistem de mediatori de
conflicte, cu ajutorul consilierului școlar,
mediatori care sunt w{tze{w|i să calmeze
tensiunile dintre colegi și care să fie modele
de comportament prosocial. Invitarea unor
exyez|i î{ siguzw{|ă și prevenirea viole{|ei
pentru a desfășuzw wctivită|i de informare.

Invitarea unor exyez|i î{
siguzw{|ă și prevenirea
viole{|ei pentru a xesfășuzw
wctivită|i de informare.

Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru noii
colegi. Pute|i desemna un elev actual noului
venit pentru a-l ajuta pe acesta să se integreze
î{ mediu și să-l fwcă să se sivtă binevenit și
confortabil î{ noua sa școwlă.

I{i|iezew unui club sau intrarea î{tz-unul
pentru a imagina și xesfășuzw diferite
wctivită|i și campanii pe wcewstă tevă.

