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INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTIVITATE
Titlu : Rolul factorilor educativi în prevenirea și combaterea violenței în școală și
familie - simpozion județean
Parteneri:
ISJ Dâmbovița
Liceul Tehnologic Nucet
CCD Dâmbovița
CJRAE Dâmbovița
IPJ Dâmbovița
DGASPC Dâmbovița

Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic Nucet
Grup țintă
-25-30 cadre didactice din învățământul preuniversitar județean;
-elevi
-părinti;
-reprezentanți ai Comunității locale

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
Argument
Violenţa este considerată violarea generală a drepturilor fiinţei umane : dreptul la viaţă, la
securitate, la demnitate şi la integritate fizică şi mentală. Violenţa afectează viețile a mii de copii și
tineri în calitate de victime, agresori sau martori, scăzându-le șansele unei tranziții normale și
sănătoase către perioada adultă. Ea este un fenomen din ce în ce mai răspândit atât acasă cât și în
școală și comunitate.
În acest context, a vorbi despre violență acolo unde ne așteptăm să găsim cele mai bune
condiții pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității, poate părea un fapt cel puțin
neverosimil. Școala nu mai poate fi considerată o zona sigură ci se transformă în tot mai mare
măsura în spațiu de manifestare a violenţei, intimidării și actelor ilegale.
Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi
comportamentelor non-violente, responsabilitate asumată cu multă seriozitate. Prevenirea şi
combaterea violenţei este o prioritate naţională şi impune măsuri concrete, în parteneriat, fiind
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implicaţi următorii factori: şcoli, servicii de protecţie şi asistenţă, poliţia, mass-media, familia,
societatea în ansamblul ei.
Colaborarea cu familia se bazează pe o bună comunicare, derularea întâlnirilor cu părinţii având
la bază metodele interactive, tehnicile de gândire critică sau laterală, fapt ce constituie
prilejul abordării unor subiecte variate şi cu un impact emoţional puternic. Implicarea activă a
unor părinţi care au profesii ce facilitează consilierea părinţilor pe probleme de
interes general sau particular a condus la rezolvarea unor probleme dacă nu conflictuale, cel
puţin stresante atât pentru copil, cât şi pentru familie.
Problema comportamentelor violente în familie și școli poate şi trebuie să devină o temă de
reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai mult cu cât credem că noi,
dascălii, dispunem de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi
pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul educațional.

Scopul activității
Prin realizarea acestui simpozion se urmăreşte îmbogăţirea cunoştintelor despre modalităţi de
combatere și prevenire a violenţei, aprofundarea modului în care şcoala poate interveni în medierea
conflictelor violente și în stoparea lor. Prin mediatizarea lui se trage un semnal de alarmă privind
ritmul alert al actelor de violenţă.

Obiectivele specifice ale activităţii
Promovarea non-violenței precum și stoparea fenomenului de violență sub orice formă.
Prevenirea și combaterea violenței în școală/în afara școlii prin identificarea originilor,
cauzelor, formelor de manifestare și posibilităților de prevenire a acesteia.
3. Îmbunătățirea capacității școlii de a se mobiliza și a mobiliza părinții și comunitatea locală
pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violență și diminuarea cauzelor ce le
declanșează.
4. Conștientizarea participanților cu privire la importanța prevenirii fenomenului de violență și
adoptarea unui comportament non-violent.
1.
2.

Durata

Etapa de proiectare: 4-8 martie 2013:

- obţinerea avizelor necesare implementării proiectului
- realizarea acordurilor de parteneriat
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Etapa de mediatizare: 11-15 martie 2013
Promovarea proiectului la nivelul judetului si pe site-ul www.didactic.ro
Data derulării : 02.04.2013, ora 9.00

Secțiuni
Sectiunea I – pentru cadrele didactice, referate, eseuri , vizând una din temele următoare:
 Violența și societatea
 Modalități de combatere a violenței
 Educația părinților stopează violența elevilor
 Rolul școlii în crearea în rândul elevilor a unui comportament non-violent
Materialele trebuie să se încadreze în tematica propusă și vor fi redactate în Microsoft Word, cu
font Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri şi trebuie să
cuprindă titlul lucrării, numele autorului/autorilor și unitatea şcolară. Lucrările vor conține 2-4
pagini și vor avea la sfârșit obligatoriu bibliografia folosită în redactarea acesteia.
Lucrările vor fi trimise organizatorilor pe adresa de e-mail gsa_nucet@yahoo.com , până la data de
27 martie 2013.
Înscrierea participanţilor se va face pe baza fişei de înscriere (anexa 1).
Autorii iși asumă întreaga răspundere privind conținutul textului redactat.
În cadrul simpozionului lucrările vor fi susținute fie folosindu-se suportul tipărit fie prezentarea
PowerPoint (prezentarea va avea max. 10 slide-uri).

Secțiunea II – Concurs de creații literare (versuri sau proza), plastice (desen, pictura, colaj) ,
scurt-metraj, Prezentări PowerPoint.
Temele de inspiratie pentru realizarea lucrarilor: toleranța, prietenia, non-violența

Această secțiune se adresează elevilor din învățământul preuniversitar. Fiecare cadru didactic va
înscrie în concurs cel mult 2 elevi.
Materialele trebuie să se încadreze în tematica propusă.
Creațiile literare vor fi redactate în Microsoft Word, cu font Times New Roman, cu diacritice, corp
de literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri şi trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele elevului , al
profesorului coordonator și unitatea şcolară. Lucrările vor conține max. 2 pagini.
Lucrările literare vor fi trimise organizatorilor pe adresa de e-mail gsa_nucet@yahoo.com , până la
data de 27 martie 2013.
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Creațiile plastice vor fi realizate pe hartie format A3 cu orice tehnică, vor fi aduse în data
desfășurării simpozionului și prezentate în 5-7 minute de către autori.
Filemele de scurt- metraj vor avea o durata maximă de 10 minute.
Prezentarile PowerPoint vor avea cel mult 10 slide-uri.
Atât scurt-metrajele cât și PPT vor fi trimise pe adresa de e-mail gsa_nucet@yahoo.com , până la
data de 27 martie 2013.
Înscrierea participanţilor se va face pe baza fişei de înscriere (anexa 2).
Secțiunea III - exemple de bune practici : proiecte de activităţi şcolare şi extraşcolare,
programe, acţiuni realizate la nivelul scolilor si a comunitatilor locale privind combaterea
violentei in scoala si familie.

Evaluare și certificare:
Fiecare profesor participant va primi o Diplomă de participare.
La secțiunea a II-a vor fi alese cele mai bune prezentări şi vor fi premiate cu diplome:
Locul I
Locul II
Locul III
Mentiuni
Jurizarea lucrarilor elevilor inscriși la secțiunea II se va face conform urmatoarelor criterii:
-respectarea temei;
-originalitatea și creativitatea;

Rezultate așteptate ca urmare a implementării activității
Prin realizarea acestui simpozion se va recunoaște prioritatea impunerii de măsuri concrete
privind combaterea și prevenirea violenței în rândul elevilor. Derularea proiectului va conduce la
aprofundarea modului în care școala , în colaborare cu familia și în parteneriat cu factori implicați și
dedicați precum poliția, servicii de protecție și asistența si mass-media poate interveni în medierea
conflictelor violente si în stoparea lor.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
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ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
( cadre didactice )
SIMPOZION JUDEŢEAN
„Rolul

NUMELE

factorilor educativi în prevenirea și combaterea violenței
în școală și familie”

.........................................................................

PRENUMELE .................................................................
ŞCOALA.............................................................................................................
ADRESA ..................................................................................................................
TELEFON.............................................
E-MAIL .................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII ....................................................................................
SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA
1
referate, eseuri - cadre didactice
tema
•
Violența și societatea
□
•
Modalități de combatere a violenței
□
•
Educația părinților stopează violența elevilor
□
•
Rolul școlii în crearea în rândul elevilor a unui comportament nonviolent
□
2

exemple de bune practici

PARTICIPARE 1 directă
2 indirectaă

□

□
□ (diploma va fi transmisă prin mail în cazul participării indirecte)
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ANEXA 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE
( cadre didactice, elevi )
SIMPOZION JUDEŢEAN
concurs
„Rolul

factorilor educativi în prevenirea și combaterea violenței
în școală și familie”

Numele profesorului coordonator:

_____________________________________

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________
Judeţul: _______________________
Adresa de e-mail la care se vor trimite diplomelele: ______________________
Telefon cadru didactic îndrumător:____________________________________

Nr.

Numele şi prenumele
elevului

Secţiunea:
creatie literară/plastic/
scurt-metraj/PPT

Tema:
toleranța,
prietenia,
non-violența

Titlul lucrării

1
2

7

