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   Extras din regulamentul de ordine interioară al Școlii

Elevii  au obligaţia: 

de a frecventa cursurile,

de a se pregăti la fiecare disciplină,

de a păstra curăţenia în spaţiile școlare,

să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea

notelor, precum și părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu

situaţia lor școlară.

Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ţinută decentă, atât în scoală cât și în
afara ei.

Elevii trebuie să cunoască și să respecte: 

Legile statului; Regulile de circulaţie și cele cu privire la apărarea sănătăţii; Normele de protecţia
muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor;  Normele de protecţia mediului;

Elevilor le este interzis să perturbe desfășurarea orelor de curs (vorbit neîntrebat, atitudine

necuviincioasă faţă de profesor, distragerea atenţiei colegilor).

Elevii și părinţii nu pot solicita școlii soluţionarea conflictelor declanșate în mediul virtual.

Este interzis elevilor:

Să distrugă documente școlare (cataloage, foi matricole, carnete elevi etc.);

Să alerge pe holuri, pe scări,

Să deterioreze bunurile din patrimoniul școlii (inclusiv cărţile și manualele împrumutate de la bibliotecă);

Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs fără acordul profesorului;  Înregistrarea și difuzarea de

imagini (foto, video) din incinta școlii, din timpul orelor de curs, cu excepţia evenimentelor organizate de

școală și cu acordul directorului;

Să folosească limbaj și gesticulaţie triviale, ori expresii injurioase, să aibă comportamente jignitoare, de

intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

Să aibă o ţinută neconformă cu mediul școlar, extravagantă, excentrică, stridentă, vulgară (la fete - machiaj

excesiv, păr vopsit, accesorii stridente; la băieţi - păr lung/ neîngrijit/ vopsit, cercei/ accesorii excentrice,

tunsori extravagante);

Să sustragă și să-și însușească bani sau alte obiecte care nu le aparţin;

Să consume sau să incite la consumul de băuturi alcoolice, droguri, ţigări, seminţe, gumă de mestecat, în
incinta școlii și în perimetrul ei.

Elevilor le este interzis să poarte încălţăminte neadecvată (pantofi sport cu rotile, role etc.) care poate duce

la accidentarea lor, sau a altor persoane;

Pătrunderea în grupurile sanitare care nu le sunt destinate;

Să părăsească incinta școlii în timpul programului.



CLASA V-C

DESENE REALIZATE DE BIRSANEL ELENA DARIA 4

Pagina de creație artisticăPagina de creație artistică



CLASA V-C

DESENE REALIZATE DE COJOCEA MATEI VALENTIN 5

Pagina de creație artisticăPagina de creație artistică



Activitatea propusă:
 

-desenează un drept la alegere
și nu uita că drepturile sunt
însoțite de responsabilități. 

Scrie lângă desenul tău
responsabilitățile la dreptul ales.
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ÎnțeLEGE Drepturile - Expoziție on-lineÎnțeLEGE Drepturile - Expoziție on-line
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Mass-Media și opinia publică - Blazon - clasa VIIMass-Media și opinia publică - Blazon - clasa VII

VII-B

VII-D

Activitatea

propusă:

 

-realizează un blazon

pentru un mediu de

comunicare în masă.



                Cum vad elevii imbunatățirea sistemului educațional din România?

Chestionar Clasele V-VII 

1. CE SCHIMBARI SUGERATI PENTRU IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE INVATAMANT

ROMANESC? (Daca ai avea o functie importanta ce ai schimba în școala ?)

2.CARE AR FI AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE ACESTOR SCHIMBARI? (numeste beneficii si

costuri)

Teme mai puține sau deloc

Să avem mai puține ore- maxim 5 ore / zi

Temele pentru acasă să nu depășească 2 ore la

toate materiile

Să facem o oră în aer liber în afară de sport

Calculatoare fără windows XP la T.I.C

Să nu fim trași la răspundere pentru ce fac elevii

mai mici

Să nu mai fie profesorii exigenți
Să nu avem nevoie de meditații
Să avem orele mai scurte și pauzele mai lungi

La liceele de profil să faci doar discipline care te

interesează

Sa facem mai multe ore practice,mai puțină teorie

Să avem ghiozdanele mai ușoare 

Să se construiască cantină în școală

Să avem cluburi tematice,ore de dezvoltare

personală,să avem mai multe ore opționale ,nu

obligatorii să putem alege

Să nu mai fim nevoiți să cărăm toate cărțile la

școală

Să avem o oră de relaxare, eventual pentru gaming

Să facem la școală activitățile care ne plac

Ne dorim mai puține teme,ore cu demonstrații
practice

Să avem programul de dimineață,nu dupa-amiază

pentru că nu mai avem timp liber

Să avem ore mai amuzante,fără să fim nevoiți să
scriem în caiete,să se predea prin joacă

Să facem ore de gătit sau diverse proiecte

distractive

Să avem ore care se bazează pe hobby-urile

noastre
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CE VOR ELEVII? - NECENZURATCE VOR ELEVII? - NECENZURAT

 Automat in scoala cu sucuri,snacks-uri,etc (Avantaje-

elevii nu vor mai dori sa iasa in afara scolii la magazin,nu

vor mai intarzia .Dezavantaj-coada in pauza)

Autobuz școlar  și e-books în loc de manuale

Sa existe aparate de climatizare in clase

Curtea scolii amenajata ca un mic parc

sa avem muzica in difuzoare în pauze

Biblioteca mai mare cu canapele

Vrem cantina in scoala/ mese în curtea școlii

să nu mai stam toate orele în bănci,să existe clase cu

ore opționale ca în sistemele educaționale din

străinătate

să ne dezvoltăm talentul,creativitatea, ore de actorie

să avem ore de orientare profesională

să învățăm să ne descurcăm în viață



    Delincvența juvenilă reprezintă totalitatea

infracțiunilor comise de tineri care nu au

împlinit 18 ani.

       Delincvenţa juvenilă este o componentă a

criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat

prin incapacitatea unor minori/ adolescenți de a se adapta

la normele de conduită din societate. Această incapacitate

este datorată unor cauze.

    Majoritatea infractorilor minori provin din familii

dezorganizate în care nu există condiţii pentru educarea

copiilor; educarea presupune formarea unor deprinderi utile

care să-i permită copilului încadrarea în viaţa socială.

      Mass-media are un rol semnificativ in cresterea

deviantei comportamentale deoarece emisiunile si filmele

care au scene de violenţa influenteaza incitând la

săvârșirea unor fapte antisociale.

            Delincvenţa juvenilă este considerată de unii autori

ca  o socializare “imperfectă” o forma de manifestare a

adolescenților caracterizată prin impulsivitate, teribilism,

evaziune, agresivitate și egocentrism. Comportamentul

delincvent nu este doar un comportament, el semnifică un

univers al mentalităţilor nocive. Delincvenţii tineri sunt 

 inadaptaţi social deoarece în raport cu societatea ei se

situează, prin acţiunile lor, la margine. O parte din tineri nu

reușesc să se conformeze exigenţele impuse de normele

sociale, deviind uneori de la ele și încercând să-și

suplinească frustrările prin mijloace nelegitime. Chiar dacă

asemenea comportamente sunt aparent deviante,

evaluarea lor trebuie făcută ţinând seama de

particularităţile psiho-intelectuale și psiho-sociale ale

tinerilor confruntaţi cu situaţii “ limită ” într-o perioadă în

care nu există o deplină structurare a personalităţii lor.      

Conceptul de conduita sociala ar trebui sa formeze

personalitatea adolescentului  prin creativitate, prin

formarea capacităţii tânărului de a se autoeduca, de a reuși

singur să discearnă între bine și rău. Educația este cel mai

important factor al dezvoltării personalității umane.

Semnele devianței comportamentale :

 

Adolescentul are un comportament rebel,

sfidează autoritatea, nu se supune

regulilor acasa sau la școală. 

-are un comportament nepotrivit faţă de

persoanele cu autoritate.

-dispare de acasă, nu spune unde merge.

-are prieteni dubioși.

-are semne de violenţa (vânătăi, răni),

semn că se împlică în conflicte fizice. 

Cauze posibile :

-abandon școlar;

-imaturitate emoţională;

-situatia materiala precara;

-lipsa de supraveghere a părinţilor;

-influenta negativa a anturajului;

-consum de alcool sau substanțe
interzise de lege;

Consecințe: 

Urmările infracţiunilor sunt

- pedeapsa cu închisoarea,

- internarea în centre de reeducare 

-cazier judiciar 

Adolescenţii infractori își pierd prietenii,

pierd încrederea familiei, nu mai au o viaţă

socială normală.

O greșeală din trecut îți poate afecta

viitorul ! Un loc de muncă este mai greu

de găsit atunci cand ţi s-a intocmit un

dosar penal.
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  10 PERSONALITĂȚI -10 PERSONALITĂȚI -    5 domenii5 domenii  

Ordinea este aleatorie. Nu am incercat să facem o ierarhie.
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