MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

Instituţia: ŞCOALA CU CLASE I-VIII NR. 152 “URUGUAY”
Sector 1
Localitatea: BUCUREŞTI
Autor descriere model de bună practică: prof.înv.primar THEODORA MICHEL
1. Titlul exemplului de bună practică
EDUCATORI PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

2. Prezentare succintă a modelului de bună practică
Proiectul se adresează atât cadrelor didactice cât şi elevilor, în încercarea de a iniţia un sistem
eficient de mediere profesor-elev, profesor-părinte şi mai ales elev-elev. În cadrul proiectului s-a
constituit o echipă din care fac parte: conducerea şcolii, diriginţii şi învăţătorii, consilierul şcolar, 10
părinţi şi câte 2 elevi din fiecare clasă, paza şcolii şi poliţistul de proximitate. La această echipă pot
adera şi alte persoane, aparţinătoare comunităţii noastre şcolare. Sarcina membrilor grupului este de a
încerca să rezolve pe cale amiabilă (şi să consilieze) incidentele apărute în viaţa şcolară de zi cu zi.
Scopul este ca în momentul apariţiei unor evenimente perturbatoare a procesului de învăţământ,
acestea să fie analizate de cel puţin patru membri din echipă.
3. Situaţia /contextul care a determinat apariţia modelului de bună practică
Proiectul a luat naștere ca urmare a nevoii de a crea o atmosferă calmă și plăcută în școală,
atmosferă care era tulburată de atitudinea ostilă a unor părinți. Aceştia – ca urmare a unor informaţii
denaturate despre anumite întâmplări prin care treceau proprii copii și pe care, de cele mai multe ori, ei
înşişi le provocau - veneau în școală şi încercau să-și impună punctul de vedere prin violenţă.
Alte elemente care au determinat iniţierea proiectului au fost:
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-

Necesitatea înţelegerii de către elevi a consecinţelor propriilor fapte (neadevărurile spuse părinţilor
pentru a se disculpa), precum şi a actelor de violenţă, în general;

-

Implicarea mai activă a cadrelor didactice în rezolvarea unor astfel de incidente (până la iniţierea
proiectului lipsa de experiență sau teama frânau această implicare).
Din perspectiva obiectivelor proiectului, care presupuneau acoperirea nevoilor menţionate,

constituirea unei echipe compusă din actori multipli s-a dovedit utilă şi eficientă, până în prezent fiind
deja obţinute rezultate pozitive.
Un element care trebuie remarcat îl reprezintă implicarea părinților, având în vedere că
iniţiativele pozitive ale şcolii îşi sporesc şansele de succes dacă sunt completate şi continuate în
familie. Totodată, cooptarea părinţilor ca parteneri a determinat conştientizarea de către aceştia a
importanţei rolului lor în educaţia copiilor.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Scopul proiectului: Ameliorarea climatului din şcoală prin eliminarea /reducerea numărului de
acte de violenţă având ca autori atât elevii, cât şi părinţii.
Obiectivele proiectului:


implicarea unor actori multipli în identificarea unor soluţii la incidentele de violenţă din partea
elevilor şi părinţilor;



conştientizarea la nivelul comunităţii şcolare a efectelor benefice ale acţiunilor conjugate ale
diferitelor categorii de actori;



implicarea mai activă a tuturor cadrelor didactice din şcoală în rezolvarea situaţiilor de violenţă;



conştientizarea la nivelul părinţilor a importanţei rolului lor în educaţia copiilor, precum şi în
eliminarea /reducerea numărului actelor de violenţă în şcoală;



implicarea elevilor în rezolvarea situaţiilor conflictuale /actelor de violenţă;



crearea la elevi a unui comportament responsabil prin conştientizarea consecinţelor actelor de
violenţă pe care le provoacă;



dobândirea de către elevi a experienței rezolvării problemelor și a derulării vieții fără conflicte și
violență, experiență pe care cei mai mulți nu o trăiesc în propriile familii.
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5. Acţiuni întreprinse
Descrierea tipurilor de activităţi derulate la nivelul şcolii:


identificarea actorilor care doresc să se implice în desfăşurarea proiectului: profesori, învăţători,
părinţi şi elevi;



informare şi documentare în vederea identificării de soluţii de intervenţie în cazul incidentelor de
violenţă provocate de elevi, dar şi de către părinţi;



procurarea de materiale tematice care să susţină activităţile de rezolvare a situaţiilor conflictuale;



popularizarea proiectului şi a activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii;



organizarea şi desfăşurarea activităţilor menite să conducă la aplanarea conflictelor;



diseminarea informaţiilor în rândul comunităţii şcolare;



monitorizarea activităţilor de rezolvare şi prevenire a conflictelor / actelor de violenţă.
6. Rezultate obţinute
Proiectul se află încă la început, astfel că rezultatele abia au început să apară. Totuşi, merită să

fie menţionate câteva dintre rezultatele pozitive care se manifestă deja:
-

ameliorarea atmosferei din şcoală, ca urmare a reducerii cazurilor de violenţă şi situaţii de conflict;

-

implicarea activă a cadrelor didactice, inclusiv a celor mai tinere şi cu experienţă didactică mai
redusă;

-

managerierea cu mai multă eficienţă a colectivelor de elevi de către diriginţi şi învăţători;

-

creşterea interesului părinţilor pentru situaţia şcolară şi relaţională a propriilor copii;

-

rezolvarea unor situaţii conflictuale cu calm şi răbdare, fără amenințări şi manifestări de violenţă
din partea unor părinţi;

-

reducerea numărului de acte de violenţă provocate de elevi.
7. Reflecţii/lectii învățate

ASPECTE POZITIVE


Receptivitatea tuturor categoriilor de actori de la nivelul şcolii privind participarea la activităţile
proiectului şi sprijinirea acestora;
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Ameliorarea atmosferei generale din şcoală;



Ameliorarea comportamentului elevilor;



Ameliorarea comportamentului unor părunţi.



Exersarea abilităţii de a desfăşura activităţi educative şi de rezolvare a situaţiilor de violenţă în
echipă mixtă – cadre didactice, părinţi, elevi.

ASPECTE NEGATIVE


Implicare redusă /neimplicare din partea unor cadre didactice;



Implicare redusă /neimplicare din partea unor părinţi.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Specificul proiectului nu presupune resurse materiale şi financiare deosebite. În cazul acestuia

resursa cea mai importantă este cea umană. În acest sens, este nevoie de atitudinea deschisă şi
bunăvoința adulților - cadre didactice și părinți -, de dorința reală din partea acestora de a schimba
ceva în bine, atât în ceea ce priveşte atitudinea şi comportamentul elevilor, cât şi ale părinţilor şi, de ce
nu, chiar ale cadrelor didactice.
9. Link-uri utile, referinţe
1. Center for the Prevention School Violence ( 2000) , A vision for Safer Schools, Raleigh
Virginia;
2. Debarbieux , E. (1996), La violence en milieu scolaire, vol I, ESF, Paris;
3. Debesse, M. (1970), Psihologia copilului de la naștere la adolescență, EDP, București;
4. Hudițean, A.,( 2002), Devianța comportamentală la elevi, Psihomedia, Sibiu;
5. Neamțu, C. (2003), Devianța școlară, Editura Polirom, Iași;
6. Paun, E., (1999), Școala. Abordare sociopsihopedagogică, Editura Polirom, Iași;
7. Preda, V.(1981), Delincvența juvenilă. O abordare multidisciplinară, Presa Universitară
Clujeana, Cluj – Napoca;
8. Rădulescu, S., Banciu, D. (1990), Introducere în sociologia delincvenței juvenile;
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9. Adolescența între normalitate și devianță, Editura Medicală, București
10. Sălăvăstru , D. (2003), Violența în mediul școlar;
11. Neculau, A.(coord), Violența în mediul școlar, Editura Polirom, Iași;
12. Steinberg, L. (1993), Adolescence, Mc.Graw Hill Inc., Londra;
13. Schiopu, Z., Verza, E. (1995), Psihologia vârstelor, E.D.P., București.
http://www.igpr.ro/violenta_in_familie.htm
http://www.edumondemediation.ro/peermediation_ro
http://www.dadalos.org/frieden_rom/grundkurs_4/peer_mediation.htm
http://www.studygs.net/peermed.htm
10. Persoana de contact pentru mai multe referințe
THEODORA MICHEL, teomichel@yahoo.com, 0723.343.313, str. Caporal Preda nr. 3 E,
sc. 3, ap. 46, sector 5, Bucureşti
11. Cuvinte cheie: bunăvoinţă, răbdare, perseverenţă.
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Instituţia: Şcoala cu clasele I-VIII “Radu Tudoran”
Judeţul: Brăila
Localitatea: Brăila
Autor descriere model de buna practica: Elena Matetovici

1. Titlul exemplului de buna practica
ŞCOALA NONVIOLENŢEI
2. Prezentare succinta a modelului de bună practică
“Şcoala nonviolenţei” este un program de activităţi şcolare şi extraşcolare la care participa
elevii de clasa a V-a, pe parcursul întregului semestru al II-lea. A fost aplicat in ultimii trei ani şcolari
la clasele a V-a din şcoala noastră, dar şi în alte 9 şcoli din judeţ, cu care am realizat proiecte de
parteneriat.
În cadrul programului au fost realizate activităţi care au presupus implicarea directă a elevilor
(ore de tip „dirigenţie”, activităţi de scurtă durată în care elevii prezintă situaţiile cu încărcătură
emoţionale din ziua respectivă, discuţii cu elevii mediatori ş.a.), a părinţilor sau bunicilor („ziua
implicării familiei”), a cadrelor didactice şi Poliţiei.
Toate materialele necesare desfăşurării activităţilor (planuri de lecţii, fişe, materiale auxiliare,
scenete) sunt cuprinse în îndrumarul special realizat pentru desfăşurarea programului.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
În septembrie 2008 am început să lucrez ca director adjunct şi profesor în Şcoala nr. 22 (actuala
“Radu Tudoran”) din Brăila şi încă din prima lună de şcoală am realizat ce influenţă puternică are
asupra copiilor din şcoala teama faţă de găştile din cartier şi chiar de unii colegi manipulaţi de aceştia.
Deşi pe parcursul orelor, în şcoală şi în curtea şcolii nu aveau cum să intervină, la plecarea spre casă se
petreceau tot felul de incidente violente (ameninţări, agresiuni, furturi). Sigur că am cerut sprijinul
Poliţiei şi al părinţilor, dar am realizat că şi în aceste condiţii copiii se temeau să dea relaţii sau să
reclame agresiunile la care erau supuşi. Şi atunci am hotărât că în “pachetul de prim-ajutor” în
rezolvarea acestei situaţii trebuie să cuprindem un program prin care să-i învăţăm pe copii să
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depăşească frica de agresori, înţelegând mecanismele comportamentelor violente şi căile de a le
controla.
4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Prin programul “Şcoala nonviolenţei” am dorit ca elevii să devină mai deschişi, mai dispuşi la
comunicarea cu colegii, profesorii şi părinţii. De asemenea, să se implice mai mult, să colaboreze la
rezolvarea unor incidente în care sunt implicaţi ei sau colegii lor, iar în situaţiile în care sunt pe cale de
a deveni victime sau agresori să folosească regulile învăţate pentru a-şi controla emoţiile şi a depăşi
„un moment violent”.
Fiecare tip de activitate din cadrul programului urmăreşte, astfel, un anumit obiectiv care
contribuie la obţinerea rezultatului final: elevi cu încredere sporită în sine, în şcoală, cu abilităţi de
comunicare şi relaţionare sporite, capabili să controleze şi să depăşească situaţii generatoare de
violenţă.
5. Acţiuni întreprinse
Principalele activităţi derulate în cadrul programului sunt următoarele:
i.

12 ore suplimentare tip “dirigenţie” (după programul şcolar, câte o oră pe
săptămană) cu tematică legată de controlul emoţiilor, sentimentelor, comportamentelor;

ii.

10 minute zilnic, la sfârşitul ultimei ore de curs, în “Cercul sincerităţii” – un
moment în care fiecare elev numeşte două situaţii prin care a trecut în cursul zilei, care l-au bucurat
sau întristat;

iii.

“Ziua implicării familiei” - o întâlnire săptămânală cu un părinte sau bunic al
elevilor din clasă, moment în care acesta povesteşte o întâmplare dificilă prin care a trecut şi pe
care a reuşit să o controleze;

iv.

discuţii cu elevii mediatori (pregătiţi special şi care utilizează o fişă de mediere
numită “Ceapa furiei”) atunci când elevii sunt îngrijoraţi, supăraţi, speriaţi, furioşi;

v.

discuţii cu profesorul mediator (care utilizează o fişă specială de mediere pentru
victimă şi agresor) atunci când are loc un incident violent;

vi.

o întâlnire lunară cu un reprezentant al Poliţiei care sfătuieşte elevii cum să
reacţioneze în cazul incidentelor violente;
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vii.

prezentarea la sfârşitul programului, în cadru festiv, a unei scenete pe tema
antiviolenţei şcolare;

viii.

realizarea unui îndrumar special al programului care cuprinde toate materialele
necesare desfăşurării activităţilor (planuri de lecţii, fişe, materiale auxiliare, scenete).
6. Rezultate obţinute

ASPECTE POZITIVE


Colectivele elevilor care au parcurs programul sunt mult mai “sudate”, au iniţiative de grup,
reacţionează în grup la apariţia unui fenomen violent, relaţionează mai bine cu diriginţii şi
profesorii, părinţii acestora sunt în continuare implicaţi în viaţa şcolii şi ca efect final – incidentele
violente sunt mult mai rare.



În fiecare dintre cei trei ani de aplicare a programului la noi în şcoală sau în şcolile partenere, a
fost cel puţin o clasă care a parcurs programul complet – fapt care se datorează, în mare parte, unor
diriginţi foarte dedicaţi care au urmărit şi susţinut cu grijă fiecare activitate.

ASPECTE NEGATIVE
În cele trei colective de clasa a V-a cuprinse în program în anul şcolar trecut, nu toate
activităţile au decurs în aceiaşi parametri, existând diferenţe în funcţie de clasă, de diriginte sau de
părinţi: nu s-au ţinut cele 10 minute zilnic de “Cerc al sincerităţii”, nu au participat săptămânal părinţii
la activitatea de care erau responsabili, elevii mediatori responsabili de o anumită clasă au fost prea
mult solicitaţi (şi depăşiţi de situaţie) sau nu au reuşit să câştige încrederea celor mici.
7. Reflecţii/lecţii învăţate
În strategia de prevenire şi combatere a violenţei într-o şcoală trebuie să existe pachete de
activităţi şi instrumente de lucru specifice prevenirii, intervenţiei şi monitorizării fenomenelor de
violenţă şcolară. Acestea trebuie bine realizate şi cunoscute de către toţi cei implicaţi în viaţa şcolii,
aplicate repetitiv (la noi a devenit deja o tradiţie apreciată de elevi participarea la acest program de
prevenire) şi cu responsabilitate.
O parte din colectivele care parcurg programul continuă şi în următoarele clase activităţi pe
care le-au desfăşurat şi, poate cel mai important, continuă să solicite elevii mediatori.
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În fiecare an am solicitat profesorilor diriginţi din şcoala noastră şi din şcolile partenere care au
aplicat programul, un feedback realizat printr-o analiză a modului în care a decurs acesta. Observaţiile
şi propunerile lor au fost utilizate pentru îmbunătăţirea programului din anul următor.
Un lucru interesant este şi faptul că elevii şi diriginţii care au parcurs programul îşi doresc să
participe şi în clasele următoare la astfel de programe, peste orarul şcolar şi pe o perioadă mai lungă de
timp.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resursele materiale necesare sunt minime (produse de papetărie, birotică) şi sunt acoperite de
şcoală; nu sunt necesare resurse financiare, voluntariatul profesorilor, consilierului şcolar, al elevilor
din clasele mai mari, al părinţilor şi al agentului de la Poliţia de proximitate, acoperind realizarea
activităţilor.
9. Link-uri utile, referinţe
Şcoala nonviolenţei – Îndrumar de activităţi şcolare şi extraşcolare în domeniul dezvoltării abilităţilor
de viaţă ale elevilor, autor Elena Matetovici, Editura Zeit, Brăila 2010.
Referinţe pe http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/carti-si-publicatii/108-coalanonviolenei.html (în curând se va putea descărca şi îndrumarul).
10. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Matetovici Elena, elena_matetovici@yahoo.com, 0740020395, Piaţa Independenţei nr. 2, Bl. 2, sc. 7,
ap. 95, Brăila
11. Cuvinte cheie: Emoţii, sentimente, comportamente.
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Instituţia: Şcoala cu clasele I – VIII “Nedelcu Chercea”
Judeţul: Brăila
Localitatea: Brăila
Autor descriere model de buna practica: Maria Magdalena Chirita

1. Titlul exemplului de buna practica
“Spune-mi despre tine!”
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Locaţie: Şcoala cu clasele I – VIII “Nedelcu Chercea” Brăila, Structura “Gh. Naum”
Durata: semestrul II al anului şcolar 2010/2011
Iniţiatorul proiectului : Maria Magdalena Chirita
Grupul ţintă: 20 de elevi ai clasei a VII-a B
Colaboratori: dirigintele clasei, consilierul şcolar, mediatorul şcolar, părinţii elevilor.
Beneficiari indirecţi: profesorii clasei, părinţii elevilor, şcoala şi comunitatea, în general.
Scopul proiectului: diminuarea manifestărilor de violenţă verbală – cauză a numeroaselor conflicte la
nivelul clasei.
Obiectivele proiectului:
1. Facilitarea comunicării între membrii grupului ţintă
2. Identificarea valorilor proprii fiecărui elev.
3. Dezvoltarea spiritului de toleranţă, înţelegere, respect între membrii grupului.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
La clasa a VII-a B, disputele zilnice între elevi, care se desfăşurau în pauze şi uneori în orele de
curs, aveau ca punct de pornire afirmaţiile jignitoare cu privire la situaţia socială, orientarea religioasă
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a unor elevi, calitatea răspunsurilor acestora la orele de curs. Elevii au format tabere: băieţii versus
fetele. Conflictele mocneau de 1 an de zile, iar în semestrul I al anului şcolar 2010/2011 s-au acutizat.
În funcţie de managementul clasei, elevii izbucneau la anumite ore de curs sau în pauze: fetele erau
jignite de anumiţi băieţi (“tocilarele”, “sărăciile”), iar băieţii erau pedepsiţi de diriginte şi veşnic
subiect de discuţie în consiliile profesorale şi la şedinţele cu părinţii. Chiar şi unii băieţi erau jigniţi de
colegi datorită apartenenţei religioase. Motivul altei religii încuraja chiulul de la orele de religie.
Atitudinile părinţilor: părinţii elevilor violenţi se declarau depăşiţi de situaţie, părinţii elevilor
victimă ameninţau cu mutarea la altă şcoală.
Unii profesori ajungeau să-şi aloce mai mult timp menţinerii disciplinei în clasă decât actului
de predare-învăţare-evaluare. Lucrul pe grupe la această clasă era deja o aventură: după numărarea în
grupă, începeau comentariile şi jignirile dacă la vreo echipă un membru nu era acceptat! Profesorul
diriginte se transformase in paznicul clasei! Rezultatele la învăţătură evidenţiau starea de fapt: note
mici, sub potenţialul real al elevilor.
4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit sa le rezolvăm
Pentru că desele consilii ale profesorilor clasei a VII-a B deveniseră notorii la nivelul şcolii şi
datorită faptului că elevii îşi primeau sancţiunile cu seninătate şi fără nici un efect, ba chiar îi înrăiau
unii împotriva celorlalţi, fiind foarte apropiată de elevii clasei, am iniţiat o serie de activităţi cu scopul
de a regăsi liniştea clasei, de a închega colectivului, de a dezvolta respectul faţă de colegi. Am pornit
de la ideea că ameliorând starea tensionată din clasă, eliminând disputele verbale voi reuşi să creez
condiţii propice actului educaţional la nivelul clasei, să ridic nivelul la învăţătura al elevilor clasei, să
implic părinţii în oferta educaţională a şcolii, în activităţi de consiliere, in activităţi extracurriculare.
M-am folosit de responsabilitatea mea de consilier educativ al şcolii pentru a atrage în activităţi elevii,
părinţii, profesorii clasei.
5. Acţiuni întreprinse


Iniţierea unui concurs: “Spune-mi despre tine!”
Elevii s-au împărţit după afinităţi în grupe de câte 5 elevi. Fiecare grupă s-a întâlnit separat în
şedinţe săptămânale de 1 oră cu consilierul educativ (eu) în care am vorbit despre ei, despre
pasiunile lor, despre gândurile lor de viitor, despre familiile lor, despre obiceiurile din casele lor.
Elevii de religie adventistă au povestit colegilor modul cum decurge serviciul religios, despre
Şcoala de duminică în care li se explică biblia pe înţelesul lor, asemănări şi deosebiri cu religia
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ortodoxă. Elevii nou veniţi în colectiv au povestit despre şcolile de unde vin, despre aşteptările de
la actualii colegi. Fetele au vorbit băieţilor despre responsabilităţile pe care le au acasă, despre
modul cum se pregătesc pentru anii ce vin. Băieţii au povestit fetelor despre pasiunile pentru jocuri
pe calculator, pentru maşini.
Regulile grupului:
a) ascultă cu atenţie!
b) nu monopoliza discuţia!
c) deschide-ţi sufletul!
d) respectă-l pe cel de lângă tine!
Fiecare grupă a beneficiat de 4 întâlniri. La două întâlniri am avut inviţati părinţi / bunici care neau povestit câte ceva despre meseriile practicate, despre copilăria dumnealor, despre copilăria fiilor
/nepoţilor pe care-i reprezentau. În alte două întâlniri, fiecare grupă a pregătit un portofoliu pentru
concurs: mapa de prezentare, carte de vizită, albume foto, desene care să vorbească despre ei. La
final, cele 4 grupe formate la nivelul clasei s-au reunit pentru a-şi prezenta produsele muncii lor.


Stabilirea regulii săptămânii: fiecare grupă a propus câte o regulă care a fost respectată pe
parcursul întregii săptămâni.



“Astăzi am o altă familie!” - propunerea ca doi elevi să-şi schimbe pentru o zi familiile,
îndeplinind sarcinile şi responsabilităţile ce îi revin în noua familie.



Mobilizarea familiilor – responsabil mediatorul şcolar.



Profesorul diriginte, în orele de dirigenţie, a pus accent pe comunicarea asertivă, pe mesajele de tip
“Eu”. A colaborat cu consilierul şcolar care a realizat şedinţe de consiliere individuală cu liderii
formali şi non-formali ai clasei.
6. Rezultate obţinute



La finalul a 3 luni de proiect, a avut loc concursul între cele 4 grupe. Juriul a fost format din patru
profesori ai clasei, câte un reprezentant al fiecărei grupe şi de un membru al conducerii şcolii. S-au
acordat note pentru originalitate, prezentare şi creativitate. Timiditatea inerentă începutului a fost
depăşită de curiozitatea de a afla lucruri noi despre colegii lor. Dorinţa de a ieşi în evidenţă şi-a pus
amprenta pe modul de realizare a portofoliilor:
-

grupa I a realizat 4 desene reprezentând pasiuni ale elevilor (pescuitul, jocul de fotbal, jocurile
pe calculator, ascultarea muzicii);

12

-

grupa II a realizat 4 desene reprezentând obiceiuri din familiile lor (masa de Crăciun, ziua
onomastică, ziua de rugăciune, curăţenia de vară);

‐

grupa III a realizat o machetă reprezentând gradina casei în care muncesc părinţii şi copiii
împreună;

‐


grupa IV a realizat un album de fotografii ale părinţilor, bunicilor, copiilor în diferite ipostaze.

Fiecare grupă a fost premiată: diplomă în plic sigilat! Toate grupele au primit locul I pentru
perseverenţă, comunicare, voinţă.



Reacţiile elevilor: interes faţă de poveştile colegilor, uimire, satisfacţie. Aplauzele la final de
prezentare au dovedit interesul şi aprecierea.



În şedinţele de consiliere cu psihologul, s-au abordat tematici de control al emoţiilor, prin terapie
de grup şi individuală s-a ameliorat atitudinea rebelă a liderilor nonformali.



S-a schimbat atitudinea elevilor unii faţă de alţii: identificându-şi valori comune, lucrând în echipă,
elevii s-au redescoperit, au conştientizat că ţelul lor este reuşita şcolară la care trebuie să contribuie
prin efort propriu, constructiv.

ASPECTE NEGATIVE


Nu a reuşit schimbul de copii: doar două fete au schimbat rolurile pentru o zi, povestind apoi
colegilor cât de mult contează familia, fiecare apreciind că la ea acasă este mai bine.



Nu toţi părinţii /bunicii au răspuns chemării de a participa la întâlniri comune.
7. Reflecţii /lecţii învăţate
Experienţa acestui maraton a marcat atât colectivul de elevi, cât şi pe mine – iniţiatorul

proiectului. Elevii parcă au prins drag unii de alţii, au învăţat că fiecare copil este valoros în familia
lui, că bagajul de tradiţii cu care vine fiecare în grupul clasei este zestrea pe care se construieşte relaţia
elev-elev din cadrul clasei, că pregătirea lecţiilor este la fel de importantă ca şi cultivarea unei grădini
de legume: pregătim din timp recolta! Întâlnirile săptămânale au necesitat efort din partea mea, efort
din partea elevilor, a consilierului şcolar, a dirigintelui.
O lecţie pe care am învăţat-o eu de la elevi: diversitatea dă culoare unei organizaţii! Am aflat
multe lucruri despre elevii cu care am lucrat, prin faptul ca m-am apropiat de ei în spaţiul nonformal
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(întâlniri înainte de ore, după ore, sâmbăta) elevii m-au răsplătit cu rezultate bune la învăţătură la
disciplina predata (matematica!).
Lecţia învăţată de elevi: fiecare copil are ceva unic, propriu, caracteristic! Toţi suntem valoroşi!
Elevii au învăţat să se asculte, au devenit curioşi să afle despre colegii lor, au râs de poznele colegilor,
au plâns la poveştile cu încărcătură emoţională.
Prezenţa unui tată la întâlnire a fost ceva inedit: îi era greu să vorbească despre fiul său, a vorbit
despre pasiunea sa pentru şofat, copiii l-au asaltat cu întrebări, apoi totul a fost natural. Bunica
prezentă a sfătuit copiii să preţuiască învăţătura, povestind cu ce greutate a învăţat dumneaei 7 clase,
cât şi-a dorit să înveţe mai mult!
Aş recomanda acest tip de activitate şcolilor cu diversitate etnică, religioasă, pentru că din
necunoaşterea obiceiurilor, tradiţiilor specifice, culturilor, se ajunge la jigniri, ameninţări, conflicte.
Implicarea familiilor, a mediatorului şcolar, a consilierului şcolar este de mare importanţă. Acolo unde
nu există consilier şcolar, se pot folosi institutorii absolvenţi de psihologie; consilierul educativ poate
face apel la cunoştinţele dobândite în activităţile de formare continuă.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Buna desfăşurare a acestui proiect a fost condiţionată, în primul rând, de resursele umane, de
munca în echipă timp de 3 luni a consilierului educativ (eu), consilierului şi mediatorului şcolar,
dirigintelui clasei, elevilor şi părinţilor / bunicilor.
Resursele financiare au fost necesare pentru achiziţionarea de caiete pentru însemnări, pixuri,
reportofon, aparat foto, album foto, culori, carioca, bloc de desen, lipici, foarfecă, hârtie colorată,
panou scârţâitoare, bolduri, precum şi a materialelor de premiere: diplome, penare, ghiozdane (toţi
elevii au fost premiaţi primind un ghizdan, un penar echipat, dulciuri, diplomă de participare). Şcoala
noastră a beneficiat de aceste materiale prin parteneriatul cu un ONG.
9. Link-uri utile, referinţe
Bibliografie:
1. R., Iucu, Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
2. Silvia, Marinescu, Invitaţie la educaţie, Ed. Carminis, Piteşti, 2003
3. Veronica, Bogorin, Jocul de-a viaţa, Ed. Eikon Educaţional, Cluj-Napoca, 2007
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10. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
Chirita Maria Magdalena
mariamagdalena_chirita@yahoo.com
0748196180
Str, Simion Barnutiu nr 10 bl A 14 sc 1 ap 19, Brăila, cod 810320
11. Cuvinte cheie: Familie, valoare, respect.
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MODEL DE BUNA PRACTICA
LA NIVELUL JUDEȚULUI
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Instituţia: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
Judeţul: BOTOŞANI
Localitatea: BOTOŞANI
Autor descriere model de buna practica: Prof. ALEXANDRA LUMINIŢA HRINCESCU, inspector
şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă
1. Titlul exemplului de buna practica
Săptămâna educaţiei globale 2010
Tema: Pace şi nonviolenţă pentru toţi copiii lumii
Titlul proiectului judeţean: Violenţa – o rană sângerândă pe sufletul şi trupul Terrei
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Modelul de bună practică prezentat face parte din programele anti-violenţă desfăşurate în
judeţul Botoşani, în contextul aplicării Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a violenţei
şcolare, cu scopul general de dezvoltarea de comportamente responsabile la elevi, adulţii de mâine,
capabili să contribuie la realizarea unei lumi a păcii şi non-violenţei.

Acţiunile

vizează

implicarea elevilor în dezvoltarea propriei personalităţi și sprijinirea în demersul de a-şi armoniza
propriul sistem de valori în acord cu cel social.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Violenţa umană reprezintă una dintre temele de larg interes ale societăţilor contemporane.
Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări generalizate privind
necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali, responsabili de găsirea
unor soluţii, dar şi de mobilizarea societăţii civile pentru luarea de poziţie, implicarea şi participarea la
prevenirea şi combaterea acestui fenomen social.
Problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei
implicaţi în actul educaţional – la nivel național, județean și local – cu atât mai mult cu cât şcoala
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dispune de suficiente resurse pentru a concepe şi desfăşura programe de prevenire a violenţei.
Experienţa şcolară - succes sau eşec - apropie sau îndepărtează elevul de violenţă.
Astfel şcoala poate oferi soluţii de schimb pentru violenţă şi capacitatea de a rezista
eventualelor presiuni interne sau externe. De aceea este important ca, prevenirea violenţei prin şcoală,
să aibă ca elemente centrale deprinderea stăpânirii de sine, a colaborării, a comunicării asertive, a
cultivării spiritului civic, respectului faţă de celălalt.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati
Scopul proiectului: Dezvoltarea la tineri a unui comportament responsabil care să demonstreze
că apreciază pacea şi securitatea personală şi pe a celorlalţi ca pe valori umane esenţiale,
conştientizarea elevilor privind respectarea drepturilor omului, a prevenirii conflictelor, a convieţuirii
într–un mediu natural, economic, social şi cultural divers, capabil să acorde şanse egale de împlinire
tuturor.
Obiectivele proiectului:


implicarea elevilor în găsirea unor soluţii la problema violenţei;



informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra pericolelor la care ne expunem şi expunem şi
generaţiile viitoare prin acceptarea violenţei ca stil de viaţă;



identificarea şi monitorizarea cazurilor de violenţă şi a factorilor declanşatori, a formelor de
manifestare;



reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni cu violenţă, în calitate de
victime sau autori;



crearea unei conştiinţe în ceea ce priveşte pacea şi nonviolenţa, implicarea elevilor în promovarea
păcii şi a toleranţei în lume.
5. Acţiuni întreprinse

Descrierea tipurilor de activităţi derulate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Botoşani:


identificarea persoanelor: care doresc să se implice în desfăşurarea acestui proiect şi au
competenţele necesare de a coordona acţiunile propuse; care sunt potenţiale victime ale violenţei
intra şi extrafamiliale (elevi şi adulţi); care manifestă tendinţe de agresivitate şi pot fi la un
moment dat potenţiali agresori;
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informarea şi documentarea în vederea realizării bazei de date, culegerii de informaţii şi
sintetizarea acestora, procurarea de materiale tematice pentru susţinerea activităţilor;



elaborarea de proiecte de lecţii / activităţi demonstrative;



realizarea de materiale (afişe, mesaje, casete video, CD – uri, caricaturi, pliante, poveşti în imagini,
povestiri, scenete tematice, fond muzical, jocuri, foi de lucru cu studii de caz, fişe de activităţi,
fluturaşi etc.);



popularizarea proiectului şi a activităţilor desfăşurate;



testarea nivelului de informaţii al elevilor şi aplicare de chestionare pentru a identifica nevoia de
informare şi formare a elevilor;



organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaționale;



diseminarea informaţiilor în rândul membrilor grupului ţintă;



lucrul în echipe pentru a dezvolta abilităţi de comunicare la elevi, încrederea şi solidaritatea de
grup;



derularea de ore de consiliere şi orientare, activităţi demonstrative susţinute de echipa de proiect,
diriginţi şi invitaţi;



monitorizarea activităţilor, primirea de feed-back pentru a remedia la timp eventualele deficienţe;



culegerea de date, documente, produse, fotografii, etc. pentru a alcătui portofoliul final.

Graficul judeţean al implementării proiectului
Nr.

Activitatea

Data

Responsabil

Elaborarea proiectului şi diseminarea lui la

Octombrie 2010 Inspectorul şcolar

crt.
1.

nivelul unităţilor de învăţământ
2.

Realizarea, de către unităţile şcolare, a

Octombrie 2010 Directorul/director

propriilor proiecte

ul adjunct
/CPAESE

3.

Transmiterea către ISJ a unui rezumat al 05.11.2010

Responsabilii de

proiectului şi a Graficului de activităţi

proiect
CPAESE

4.

Desfăşurarea efectivă a activităţilor

15 - 21.11.2010

Responsabilii de
proiect

5.

Evaluarea internă a realizării obiectivelor

21 – 29.11.2010 Responsabilii de
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propuse şi realizarea portofoliului final
6.

proiect

Depunerea la ISJ a portofoliului final

30.11.2010

Directorul/director
ul
adjunct/CPAESE

7.
8.

Realizarea unei expoziţii cu produse finale

Decembrie

CPAESE

reprezentative

2010

Inspectorul şcolar

Evaluarea proiectelor şcolilor şi a impactului

Decembrie

Consiliul

judeţean al acestora

2010

Consultativ al
activităţilor
educative

9.

Premierea celor mai bune proiecte din cadrul

Ianuarie 2011

Inspectorul şcolar

15.01.2011

Inspectorul şcolar

15.01.2011

Inspectorul şcolar

„Săptămânii Educaţiei Globale”
10.

Transmiterea către MECTS a:
- proiectelor care au obţinut premiul I ca
exemple de bune practici
- CD/DVD-ului pe care sunt inscripţionate
bunele practici
- produselor de proiect reprezentative

11.

Evaluarea activităţilor desfăşurate sub egida
Săptămânii Educaţiei Globale în unităţile de
învăţământ din judeţul Botoşani

6. Rezultate obţinute
Nr. unităţi de

Nr. elevi

Nr. cadre

Nr.

Nr.

Nr. de

învăţământ care au

implicaţi

didactice

parteneri

activităţi

apariţii

implicate

ate

1436

280

derulat proiectul
86 din 137

23.007

media
819

60
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7. Reflecţii/lectii invatate
ASPECTE POZITIVE


Receptivitatea comunităţilor locale în participarea la activităţile din proiect şi în sprijinirea
acestora;



Exersarea abilităţii de a proiecta şi desfăşura activităţi educative în echipe de proiect – unităţile de
învăţământ au avut posibilitatea de a se grupa în echipe de proiect trans-instituţionale;



Adaptarea proiectelor la specificul fiecărei unităţi de învăţământ, la necesarul de educaţie al
acesteia, dar şi la orizontul de aşteptare al comunităţii locale;



Planificarea şi desfăşurarea inspecţiei tematice cu tema Monitorizarea activităţilor educative din
cadrul „Săptămânii Educaţiei Globale”, în perioada 15 - 19 noiembrie 2010, fiind efectuate 38
inspecţii tematice de către 14 inspectori şcolari.



Evaluarea finală globală a portofoliilor școlilor, de către Consiliul Consultativ Educativ, metodişti
educativi, cadre didactice cu responsabilităţi educative; comisia de evaluare şi inspectorul şcolar de
specialitate pentru educaţie permanentă au identificat aspecte pozitive / negative care au fost
afişate pe site-ul ISJ împreună cu rezultatele finale.

ASPECTE NEGATIVE


nu toate şcolile şi-au formulat în proiect etapa de evaluare, cu precizarea indicatorilor de evaluare
şi a rezultatelor aşteptate, în vederea unei autoevaluări obiective;



în cazul unor şcoli cu structuri, fiecare unitate a prezentat propriul proiect, nu a existat o viziune
unitară.

DOAR CÂTEVA REFLECŢII
O strategie anti-violenţă este ca un copac. Fiecare crenguţă este un drum (o măsură anume, o
acţiune) care te poate scoate la lumina soarelui (îndeplinirea obiectivelor propuse, reuşite) sau te poate
duce către întuneric (lipsă de rezultate, dezinteresul celor din jur, feedback negativ). Frunzele sunt
activităţile, unele de un verde frumos, crud (acele activităţi reuşite, bine pregătite, care folosesc
metode şi tehnici de lucru de care elevii îşi vor aminti cu plăcere şi care vor avea ca efect, realizarea
obiectivelor propuse), altele ruginii şi mâncate de boală ( activităţi realizate doar ca să nu se spună că
nu am făcut nimic, în care elevul rămâne vechiul obiect, interesant doar dacă nu depăşeşte limitele
date de cuşca pe care i-am construit-o). Florile – frumoase, colorate în zeci de nuanţe sunt rezultatele,
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construite pe termen lung, atitudini şi comportamente care vor arăta că ne-am atins scopul educativ
propus, respectiv dezvoltarea la tineri a unui comportament responsabil care să demonstreze că
apreciază sănătatea şi securitatea personală şi pe a celorlalţi ca pe valori umane esenţiale. Iar păsările –
„actorii şcolari”, cadre didactice, elevi, părinţi, alţi parteneri interesaţi de a contribui la eradicarea
violenţei şcolare, piese mici în acel copac atât de mare, care pot călători către acele flori minunate.
Pentru că acest efort merită!
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resurse

umane:

Învăţătorii,

diriginţii,

responsabilii

de

proiecte,

Consiliul

Elevilor,

directorii/directorii adjuncţi, voluntari, părinţii, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, etc.
Coordonatorii de proiect au organizat centre de informare în unităţile şcolare, popularizând proiectul,
finalităţile acestuia, activităţile şi rezultatele concrete, cu evidenţierea exemplelor de bună practică.
Coordonatorii educativi (CPAESE), Directorii/directorii adjuncţi au supervizat întreaga activitate, s-au
asigurat de implicarea elevilor şi cadrelor didactice. Învăţătorii şi diriginţii au desfăşurat acţiuni
specifice cu elevii şi părinţii, conform graficului de activităţi din proiect. La nivelul unor localităţi s-au
constituit echipe de proiect inter-instituţionale, cu participarea mai multor unităţi de învăţământ.
Parteneri: Casa Corpului Didactic şi Centrul Judeţean pentru Asistenţă Psihopedagogică; Casa de
Cultură a Sindicatelor „N. Iorga” Botoşani; Inspectoratul Poliţiei Judeţene; Serviciul de Probaţiune de
pe lângă Tribunalul Botoşani; Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului; Palatul şi
cluburile copiilor; Centrele de plasament; Mass-media; Consiliile locale; Consiliile Şcolare ale
Elevilor şi Consiliul Judeţean al Elevilor.
Resurse materiale: spaţiile din unităţile de învăţământ; punctele de informare; CDI – urile; afişe,
fluturaşi, creaţii literar-artistice ale elevilor, materiale consumabile, etc.
9. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Hrincescu Alexandra Luminiţa
alexandrahrincescu@yahoo.com, 0740843686
Botoşani, Str. Primăverii nr. 7 A, et. II, ap. 12
10. Cuvinte cheie: implicare, echipă, valoare
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Instituţia: GRUPUL ŞCOLAR „DIMITRIE NEGREANU”
Judeţul: BOTOŞANI
Localitatea: BOTOŞANI
Autor descriere model de buna practica: Prof. ALEXANDRA LUMINIŢA HRINCESCU,
coordonator educativ 2002-2010
1. Titlul exemplului de buna practica
Programul educativ: “Şi mie îmi pasă! Tinerii pentru securitatea tinerilor”
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Educarea elevilor în spiritul adoptării de către aceştia a unui comportament responsabil faţă de
propria persoană şi faţă de cei din jur, prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun,
prevenirea violenţei, abuzului, traficului de persoane, exploatării prin muncă, etc. sunt obiective ale
activităţii educative în şcoala noastră încă din anul 2003, când, desemnaţi drept şcoală pilot pentru
Programului Naţional ,,Conflictul şi securitatea umană”, a fost elaborat şi desfăşurat programul
educativ propriu ,,Şi mie îmi pasă! Tinerii pentru securitatea tinerilor”.
Programul a fost încurajat şi susţinut de către elevi şi diriginţi, iar desfăşurarea sa pe parcursul
mai multor ani a fost asigurată şi prin sprijinul acordat de către conducerea şcolii şi comitetul
reprezentativ al părinţilor.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Observaţiile curente demonstrează o creştere alarmantă a actelor de violenţă, exprimată prin
diferite forme şi în diferite contexte, practic a devenit o îngrijorare generală ameninţarea adusă de
violenţă democraţiei.
Violenţa este prezentă peste tot: în mass media, pe stradă, la şcoală, în familie, în mijloacele de
transport, cluburi, discoteci etc. Violenţa este un fenomen complex, în a cărui structură internă, laturi
componente– sociologică, psihologică, medicală, biologică, juridică, pedagogică etc. – se completează
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şi se determină reciproc. Școala are un rol hotărâtor în intervențiile de prevenire și combatere a
violențeiu în școală.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati
Activitatea educativă a fost şi este un element central al Grupului şcolar “Dimitrie Negreanu”,
care are clase de elevi ce provin din medii foarte diferite, cu particularităţi psihologice, interese,
motivaţii extrem de variate, pentru unii dintre ei carenţele educaţionale şi culturale fiind bariere care
pot fi depăşite cu greu şi cu mare efort din partea cadrelor didactice.
5. Acţiuni întreprinse
I. PROGRAMUL “STOP VIOLENŢA!”
A. Activităţi desfăşurate
Nr.

Activitatea

Crt

Popularizarea proiectului prin: Gazeta de perete; Diriginţii la orele de Consiliere
1.

şi Orientare; Consiliul elevilor; Afişare de colaje; Revista şcolii; Distribuire de
fluturaşi; Asociaţia de tineret a şcolii.

2.

Identificarea elevilor cu nevoi speciale (conform principiilor A.C.) prin
colaborarea diriginţilor cu psihologul şcolar.
Identificarea elevilor rămaşi singuri acasă (cu unul sau ambii părinţi plecaţi în
străinătate) şi: Organizarea unei întâlniri cu elevii care au cel puţin un părinte plecat

3.

în străinătate : identificare de avantaje / dezavantaje; Formularea de activităţi
specifice pe grupe de probleme / situaţii identificate pentru elevii cu părinţi plecaţi
în străinătate.

4.
5.
6.

Lectoratele cu părinţii ,, Stop violenţei şcolare!” (campanie de prevenire şi
combatere a violenţei).
,, Visele tale sunt importante ” (traficul de fiinţe umane – vizionare de filme,
dezbatere).
Prevenirea violenţei – o sarcină a tuturor ( activitate informativă şi studii de caz,
dezbatere în Consiliul elevilor).
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7.
8.

De la agresivitatea între colegi la agresivitatea în societate (identificarea
cauzelor şi modalităţilor de prevenire).
Proiecte anti-violenţă în limbi de circulaţie internaţională: franceză ,,Dites non
à la violence!”, engleză şi prezentarea lor pe echipe.
Campanie tematică ,,Violenţa – un pas sigur către distrugerea personalităţii şi

9.

carierei tale !” ( concurs de desene, mesaje, colaje, sloganuri): afişare; evaluare;
acordare de diplome.

10.
11.
12.

Publicarea de articole tematice în revista şcolii şi în publicaţiile locale.
Amenajarea unui panou informativ cu mesaje legate de prevenirea violenţei de
orice tip.
Concurs cu tema: ,,Eşti bine informat? Dar pregătit să înfrunţi tentaţiile ?”
Violenţa ucide vise!: curs de formare cu reprezentanţi ai tuturor claselor (teme:

13.

cauzele violenţei; - formele violenţei; comportamentul asertiv; modalităţi de
prevenire a violenţei).
Comportamente sănătoase şi de risc: curs de formare cu reprezentanţi ai tuturor

14.

claselor (teme: realizarea diferenţei dintre comportament şi situaţie de risc;
identificarea modalităţilor / strategiilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de
risc).

15.
16.
17.

B.

Fii informat! Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale (Regulamentul
Şcolar, Regulamentul Intern, legislaţie) privind sancţionarea faptelor antisociale.
Monitorizarea periodică a situaţiilor disciplinare astfel încât să fie luate măsuri
corespunzătoare din timp
Planificarea şi desfăşurarea de teme specifice în cadrul programului educativ şi a
orelor de Consiliere şi orientare

Lecţie demonstrativă : Delincvenţa juvenilă – un semnal de alarmă! (monitorizată de

reprezentanţii Asociaţiei Alternative Sociale – Iaşi, parteneri în proiect)
C. Săptămâna anti-violenţă:


Concurs de proiecte power point cu tematică antiviolenţă, pe nivele de clase- IX, X, XI, XII-XIII



Finala: prezentarea proiectelor câştigătoare şi acordarea diplomelor
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„Recurs la violenţă!”: a) proces intentat violenţei, elevii asumându-şi roluri de judecător, procuror,
avocaţi, grefier, martori ai acuzării (comunicarea, conştiinţa, educaţia, familia) şi ai apărării
(răzbunarea, furia, frustrarea, viciile); b) masă rotundă moderată de coordonatorul educativ la care
au participat un procuror, un psiholog, inspectorul şcolar educativ, protopopul, reprezentanţi ai
Poliţiei, directorii şcolii, elevi, cadre didactice, părinţi, fiecare exprimându-şi părerea asupra
tematicii abordate

II. ACTIVITĂŢI AVÂND CA GRUP ŢINTĂ PĂRINŢII
Teme:
- Violenţa – o boală ce poate fi vindecată!;
- Relaţia părinţi – copii în viziunea copiilor!;
- Aplicarea de chestionare, interpretarea rezultatelor şi formularea unor activităţi care să răspundă
problemelor şi nevoilor identificate;
- Campanie tematică „S.O.S.- Salvaţi-mi adolescenţa!” mesaje ale elevilor adresate părinţilor;
- „O oră ELEV alături de copilul meu!”;
- Să ne cunoaştem copilul (particularităţile vârstei, sexualitate, potenţial agresiv, boli);
- Tehnici de comunicare eficientă în relaţia părinte-copil. Gestionarea conflictelor şi rezolvarea
problemelor;
- Tehnici de comunicare eficientă în relaţia părinte-copil. Gestionarea conflictelor şi rezolvarea
problemelor;
- Stiluri educaţionale ale părinţilor şi influenţa lor asupra dezvoltării copiilor;
- Participă şi tu, dragă părinte, la activităţile extraşcolare în care suntem implicaţi;
- Conflictele dintre părinţi şi copii;
- Punte între generaţii: mentalităţi comune, atitudine reciprocă pozitivă;
- Comportamentele de risc la adolescenţi.
III. PROIECTUL: “MODALITĂŢI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ”
1. Activităţi cu elevii
Nr.

Tipul activităţii

Tema/subiectul/problema

1.

Consiliere de grup

Influenţele negative ale anturajului

2.

Consiliere de grup

Comunicarea asertivă
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3.

Consiliere de grup

“Iubirea între normalitate şi patologie”- discuţii privind abuzul
emoţional şi fizic din cadrul relaţiilor adolescentine

4.
5.

Vizionare film

“O clasă divizată”; dezbateri privind discriminarea ca factor

Dezbaterea

conflictual;

Consiliere de grup

Adevărata faţă a violenţei

Studiu de caz
2. Activităţi cu părinţii
Nr.
1.

Tipul activităţii
Lectorat

Tema/subiectul/problema
Comportamentele de risc la adolescenţi, discuţii despre
agresivitate ca şi comportament antisocial

3. Activităţi cu profesorii
Nr.
1.

Tipul activităţii

Tema/subiectul/problema

Comisia

Strategii de intervenţii utile în cazul elevilor cu tulburări de

Diriginţilor

conduită - lucru pe grupă şi discuţii frontale desfăşurate în
cadrul activităţii “ Repere teoretice şi practice privind
principiile şcolii incluzive”

4. Activităţi cu alte persoane (ISJ, DGASPC)
Nr.

Tipul activităţii

Tema/subiectul/problema

1.

Consiliere de grup

“Foloseşte-ţi inima, nu palma!”- campanie tematică de

Lectorat cu

combatere a violenţei domestice

părinţii şi
profesorii
2.

Consiliere de grup

“ Cum să combatem violenţa?”

Informare
5. Alte tipuri de activităţi
Nr.
1.

Tipul activităţii
Aplicare

Tema/subiectul/problema
“Violenţa în şcoală”

chestionare elevi
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2.

Consiliere

Tulburare de conduită

individuală elevi
3.

Consiliere

Delicvenţă juvenilă

individuală elevi
4.

Consiliere

Abuz fizic

individuală elevi
și părinți
5.

Consultanţă

Membru în comisia de combatere a violenţei în şcoală

psihopedagogică
IV. ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL CABINETULUI ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ:
- consiliere individuală și de grup oferită elevilor, profesorilor, părinților;
- examinarea psihologică a profesorilor;
- realizarea de proiecte: Recurs la toleranţă – şi noi suntem ca voi!; A,B,C-ul CES; Să înlănţuim
violenţa; Singur acasă; Curs practic de încredere; Orientarea școlară și profesională; Școala
părinților.
V. ALTE PROIECTE / PROGRAME TEMATICE ANUALE
- desfăşurarea de campanii tematice cu elevii: Adolescenţii se implică în acţiuni împotriva violenţei
domestice; Urăşte războiul, atacă-l şi învinge-l; Alege viaţa, nu drogurile!; Fii tolerant!; Să-i
cunoaştem şi să-i ajutăm pe cei cu nevoi de lângă noi!; Drepturile omului între deziderat şi realitate;
Să luptăm pentru eliminarea oricărei forme de discriminare
- derularea unor activități alternative pentru petrecerea timpului liber;
- desfăşurarea de proiecte proprii şi participarea la concursuri naţionale tematice.
6. Rezultate obţinute
- reducerea semnificativă a situațiilor de violență din școală;
- ameliorarea relației școală – familie;
- dezvoltarea relațiilor de partenertiat între școală și alți membnri / organizații din cadrul comunității.
7. Reflecții
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Activitatea de prevenție are rezultate de durată, mai ample și mai semnificative decât activitatea de
intervenție.

8. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Nume, prenume, e-mail, telefon, adresa postala
HRINCESCU ALEXANDRA LUMINIŢA
alexandrahrincescu@yahoo.com, 0740843686
Botoşani, Str. Primăverii nr. 7 A, et. II, ap. 12
8. Cuvinte cheie: continuitate, asertivitate, efort
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Instituţia: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
Judeţul: BOTOŞANI
Localitatea: BOTOŞANI
Autor descriere model de buna practica: Prof. ALEXANDRA LUMINIŢA HRINCESCU, inspector
şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă
1. Titlul exemplului de buna practica
VIOLENŢA DE LA CAUZĂ LA EFECT: proiect social
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Botoşani
Coordonatori proiect: Băitanciuc Dorel, profesor CJRAE Botoşani; Panainte Irina Mihaela, psiholog
şcolar CSAP Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Botoşani
Şcoli în care s-a implementat proiectul: 38
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Proiectul „Violenţa de la cauză la efect” s-a realizat sub motto-ul: “Cruzimea naşte cruzime şi
blândeţea, blândeţe. Copiii cărora nu li se arată dragoste ajung să nu mai iubească.” (H. Spencer),
fiind un program de consiliere în sprijinul profesorilor diriginţi în activitatea de prevenire şi combatere
a violenţei în şcoală.
Grupul ţintă: 3700 elevi , 370 părinţi, 180 cadre didactice: şefii de comisii metodice, diriginţii
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Elevii fac faţă uneori situaţiilor familiale şi şcolare tensionate prin comportamente agresive.
Aceste comportamente pot reprezenta o formă inadecvată de stabilire a relaţiei cu o altă persoană, pot
fi o modalitate de a atrage atenţia sau pot fi o simplă provocare. Există şi cazuri în care elevii folosesc
comportamente agresive pentru a câştiga o identitate proprie, o conştiinţă de sine.
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Pe cât de numeroase sunt motivele agresivităţii, pe atât de clare sunt consecinţele sale:
comportamentele agresive au în timp efecte negative majore şi duc la deficienţe la nivelul strategiilor
de rezolvare paşnică a situaţiilor conflictuale.
Proiectul îşi propune: a) educarea copilului în spiritul nonviolenţei, astfel încât acesta sa
manifeste discernământ în situaţii conflictuale, să nu preia comportamentul violent ca pe singura
modalitate de rezolvare a problemelor, sa dezvolte si sa adopte un comportament echilibrat in relaţie
cu ceilalţi; b) protejarea mediului şcolar de mediul exterior şcolii din ce în ce mai violent.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati
Obiective generale: prevenirea şi diminuarea comportamentelor violente în rândul elevilor; reducerea
vulnerabilităţii copiilor faţă de violenţă/ abuz, a riscului victimizării, dar şi a numărului de cazuri de
violenţă / abuz în familie, şcoală, comunitate.
Obiective specifice: conştientizarea problematicii violenţei în rândul elevilor, părinţilor şi
personalului didactic; sensibilizarea copiilor, părinţilor şi personalului didactic privind consecinţele
actelor de violenţă; reducerea actelor de violenţă la nivelul şcolii; îmbunătăţirea gradului de implicare
voluntară a elevilor în activităţi de prevenire.
5. Acţiuni întreprinse
Activitatea nr. 1: Violenţa de la cauză la efect
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2010.
Locul desfăşurării: şcolile implicate în proiect.
Participanţi: 180 cadre didactice, psihologul şcolii (din fiecare şcoală implicată).
Descriere: Participanţii au primit materiale/fişe de lucru, suport teoretic în format electronic.
Formatorul a prezentat materialele şi a organizat activitatea după tematică prin: prezentări power
point, lucru în perechi şi în echipă, joc de rol, studiu de caz. La sfârşitul activităţii, participanţii au
realizta o autoevaluare. Artefactele (produsele în cadrul activităţilor pe grupe sau perechi, fişele de
lucru completate etc.), documentele (fişa de prezenţă, fişă de observaţie etc.), precum şi alte materiale
(foto, video etc.) rezultate în urma activităţi au fost înregistrate în baza de date a proiectului.
Responsabili: psihologii şcolari din şcolile implicate în proiect, coordonatorul proiect.
Beneficiari: diriginţii.
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Modalităţi de evaluare: procesul verbal, fişa de prezenţă, o serie de materiale realizate pe parcursul
activităţii, chestionar de evaluare.
Activitatea nr.2: Mandat de urmărire!
Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2010 - mai 2011.
Locul desfăşurării: sediul şcolilor implicate în proiect.
Participanţi: elevii din grupele de monitorizare, diriginţii, psihologii şcolari ai şcolilor implicate.
Descriere: La nivelul fiecărei clase implicate diriginţii au promovat informaţiile dobândite în cadrul
stagiului de formare „Violenţa de la cauză la efect” şi au constituit, în parteneriat cu reprezentanţii
clasei în Consiliul elevilor, o echipă de 2-3 voluntari care au monitorizat actele de violenţă verbală sau
fizică, pe toata perioada de desfăşurare. Pe baza acestora s-a realizat ulterior analiza fenomenelor de
violenţă din şcoală şi s-a întocmit un raport prezentat şi analizat în cadrul Consiliul Profesoral si
ulterior înaintat coordonatorului proiectului.
Responsabil: psihologul şcolar, consilierul educativ.
Beneficiari: 500 elevi, toţi diriginţii.
Modalităţi de evaluare: situaţiile întocmite la nivelul fiecărei clase şi centralizarea acestora (grafice).
Activitatea nr. 3: Combaterea şi prevenirea comportamentelor violente (consiliere de grup)
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2010 – aprilie 2011.
Locul desfăşurării: şcolile implicate în proiect.
Participanţi: elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, diriginţi, psihologul şcolar din fiecare şcoală
parteneră, reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate.
Descriere: S-au desfăşurat activități de consiliere de grup în cadrul orelor de dirigenţie/educaţie civică
şi activităţi extraşcolare, cu scopul de a informa şi educa elevii cu privire la consecinţe pe termen
scurt şi lung ale comportamentelor agresive. În cadrul acestei activităţi au fost prezentate studii de caz
şi s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă. Teme propuse : Autocunoaştere si stima
de sine («Cine sunt eu?»), Relaţii interpersonale (“Agresivitatea – un răspuns la neadaptare”, “Stiluri
de comunicare”), Influenta grupului (“Acceptarea celorlalţi”, “Comportamente si consecinţe”,
“Cauzele violentei”).
Responsabil: psihologii şcolari din şcolile implicate şi reprezentanţii ai Poliţiei.
Beneficiari: minim 3700 elevi.
Modalităţi de evaluare: fişe de prezenţă, procese verbale, chestionare, foto etc.
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Activitatea nr. 4: Nu vreau să fiu victimă!.
Perioada de desfăşurare: octombrie 2010 – mai 2011.
Locul desfăşurării: Cabinetul de Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică.
Participanţi: psihologul şcolar, elevi în situaţie de risc, părinţii acestora, învăţători, profesori.
Descriere: Au fost realizate activități de consiliere individuală în vederea dezvoltării abilităţilor de
comunicare asertivă şi a diminuării comportamentelor violente; a conştientizării consecinţelor actelor
de violenţă; a îmbunătăţirii imaginii de sine a actorilor implicaţi; a prevenirii apariţiei dispoziţiilor
afective negative; a dezvoltării autonomiei si autocontrolului.
Responsabil: psihologii şcolari.
Beneficiari: elevi, părinţi, învăţători, profesori.
Modalităţi de evaluare: fişe de monitorizare, plan de intervenţie.
Activitatea nr. 5: Premiem performanţa! (concurs)
Perioada de desfăşurare: mai 2011.
Locul desfăşurării: aulă, sala de sport, holul / curtea şcolii.
Participanţi: toţi elevii, diriginţii.
Descriere: În urma derulării campaniei desfăşurate în cadrul proiectului au fost premiate (prin
diplome) clasele cu cele mai bune rezultate privind conduita elevilor. Comisia de jurizare a fost
alcătuită din: consilierul educativ, profesorul psiholog, diriginţi şi reprezentanţi ai consiliului elevilor.
Criteriile de jurizare au fost: ponderea actelor de violenta la nivelul clasei raportat la numărul actelor
de violenta la nivelul școlii și gravitatea actelor de violenta comise.
Responsabil: consilierul educativ, psiholog şcolar, preşedintele Consiliului elevilor.
Beneficiari: elevi, diriginţi.
Modalităţi de evaluare: proces verbal, fişele de monitorizare, fotografii.
Activitatea nr. 6: Copilul imită tot!
Data/perioada de desfăşurare: februarie 2011.
Locul desfăşurării: sala de clasa cu mobilier flexibil.
Participanţi: 20 părinţi, psihologul şcolar (in fiecare dintre şcolile implicate in proiect).
Descriere: În cadrul activităţilor destinate „Şcolii Părinţilor” s-a realizat o sesiune cu tema „Stilul
parental – model de viaţă pentru copil”, cu scopul dezvoltării competenţelor educative ale părinţilor şi
abordării reflexive a relaţiei cu propriul copil.
Responsabil: psihologul şcolar din fiecare şcoală implicată în proiect.
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Beneficiari: părinţi, cadre didactice, elevi.
Modalităţi de evaluare: fişe de lucru, chestionare, fotografii.
6. Rezultate


Iniţierea elevilor în elaborarea şi derularea de activităţi de informare, sensibilizare şi prevenire a
violenţei;



Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară şi a motivaţiei elevilor în combaterea violenţei;



Scăderea nivelului de toleranţă a părinţilor faţă de violenţa de la şcoală şi de acasă;



Creşterea calităţii vieţii în comunitate şcolară în urma rezolvării unora din problemele/nevoile
educaţionale prioritare identificate prin proiect;



Creşterea încrederii comunităţii în şcoală.

Indicatori de realizare:
-

gradul de familiarizare al elevilor cu tema privind violenţa în şcoală;

-

gradul de implicare al elevilor în proiectele cu tematică antiviolenţă, derulate în şcoală;

-

schimbări de atitudine în raport cu situaţiile de violenţă în şcoală;

-

gradul de implicare al profesorilor în activităţile din proiect (număr de activităţi, relevanţa
rezultatelor, stimularea participării elevilor);

-

relevanţa programului de asistenţă psihopedagogică pentru nevoile şcolii;

-

eficienţa modalităţilor de intervenţie şi prevenţie cuprinse în programul de asistenţă;

-

eficienţa programului de asistenţă individualizat;

-

portofoliu;

-

albumul activităţilor;

-

statistica cazurilor de violenţă;

-

program de combatere a actelor violente în şcoală;

-

număr de elevi, părinţi şi cadre didactice care au participat la activităţi;

-

raportul final de evaluare a proiectului.

Aprecieri calitative la finalul proiectului:


Cantitativ toţi indicatorii propuşi au fost depăşiţi. Astfel: numărul elevilor cuprinşi în program a
fost de 122,56% (4.535 în loc de 3.700 elevi cât a fost estimat grupul ţintă iniţial). Numărul
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profesorilor care au participat la activităţile proiectului (in special cele de informare) a fost de
aproape 5 ori mai mare;


Implicarea profesorilor şi elevilor în activitatea de prevenire şi combatere a violenţei poate fi
apreciată cu calificativul Foarte Bine, calificativ dat mai ales pentru interesul manifestat faţă de
acest fenomen;



Psihologii remarcă faptul că profesorii şi părinţii au o problemă atât cu recunoaşterea actelor de
violenţă, a factorilor determinanţi cât şi în privinţa competenţelor în gestionarea şi rezolvarea
actelor de violenţă ceea ce determină o nouă abordare strategică pentru anul şcolar următor
centrată pe formare, destinată atât cadrelor didactice cât şi părinţilor;



Numărul solicitărilor de consiliere de grup şi individuală a crescut ceea ce arată un impact pozitiv
a proiectului la nivelul unităţii şcolare;



Etapele programului nu au fost urmărite cu rigoare de toţi psihologii responsabili de
implementarea în şcoală a proiectului. Din raportările primite se poate constata încă un grad destul
de mare de formalism, insistându-se în special pe activităţile de informare şi consiliere care au ca
grup ţintă elevii;



Cea de a doua activitate a proiectului, “Mandat de urmărire” s-a realizat în mică măsură, doar pe
cazurile deosebite, deoarece s-au constatat animozităţi între elevi, aceasta în sine conducând la
violenţă verbală între elevi;



Cea mai consistentă etapă a constituit-o etapa a III-a, “Prevenirea şi combaterea violenţei în
şcoală”, destinată activităţilor educative de informare şi consiliere de grup a elevilor. Activităţile
realizate au fost foarte diverse şi s-au pliat pe nevoile reale ale claselor de elevi, aşa cum au stabilit
profesorii diriginţi.



Un element al proiectului care trebuie îmbunătăţit este cel referitor la aplicarea fişei de
monitorizare a faptelor violente la nivelul şcolii. Acest fapt determină imposibilitatea măsurării
evoluţiei fenomenului violenţei şcolare nici la nivelul unităţii nici la nivelul sistemului judeţean de
învăţământ. In anul şcolar 2011-2012 atenţia va fi focalizată pe implementarea fişei de
monitorizare şi creşterea încrederii factorilor decidenţi din şcoală în privinţa scopului pozitiv în
care acest instrument este utilizat.
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7. Reflecţii/lectii invatate
Proiectul va continua prin activităţi de voluntariat în care vor fi implicaţi în special elevii.
Consiliile elevilor vor deveni partenerele cele mai importante în proiect. Cu sprijinul acestora vom
realiza echipe (peer) de elevi formatori şi elevi consilieri, care vor desfăşura activităţi de combatere şi
prevenire a comportamentelor violente în şcoală.
8. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
Nume, prenume, e-mail, telefon, adresa poştală
HRINCESCU ALEXANDRA LUMINIŢA
alexandrahrincescu@yahoo.com, 0740843686
Botoşani, Str. Primăverii nr. 7 A, et. II, ap. 12
9. Cuvinte cheie: colaborare, empatie, consiliere
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ
Instituţia: Casa Corpului Didactic Botoşani
Judeţul: Botoşani
Localitatea: Botoşani
Autor descriere model de buna practică: Isabella Cantemir
1. Titlul exemplului de bună practică
SCREAM (apărarea drepturilor copiilor prin educaţie, arte şi mass-media)
2. Prezentare succintă a modelului de bună practică
Seminarul de formare SCREAM - „Apărarea drepturilor copiilor prin educaţie, arte şi massmedia”, la care au participat peste 40 de profesori şi elevi, peer –educatori, a urmărit înţelegerea şi
conştientizarea problematicii violenţei asupra tinerilor şi a muncii copiilor în rândul diverselor
comunităţi. Principalul obiectiv vizat a fost promovarea unui proces de educaţie şi de integrare în
comunitate, care să confere tinerilor forţa necesară pentru a-şi putea asuma rolul de agenţi ai
mobilizării şi schimbării sociale.
3. Situatia/contextul care a determinat apariţia modelului de bună practică
SCREAM a reprezintat o iniţiativă de mobilizare socială şi educaţie dezvoltatã de IPEC pentru
a ajuta profesorii de pretutindeni activi în medii educaţionale formale şi informale să cultive în rândul
tinerilor înţelegerea cauzelor şi consecinţelor exploatării prin muncă a copilului şi a violenţei asupra
lor. Programul a pus accent pe folosirea vizualului, literaturii şi teatrului şi pe furnizarea de
instrumente puternice de autoexprimare tinerilor, susţinând în acelaşi timp dezvoltarea lor personală şi
socialã. El a fost centrat pe utilizarea manualului SCREAM, tradus în limba română cu sprijinul ILOIPEC şi USAID. Destinat profesorilor şi educatorilor, în general, manualul cuprinde exemple de
activităţi, care pot fi realizate utilizând metode didactice creative şi inovatoare, pentru a informa şi
responsabiliza tinerii cu privire la drepturile pe care le au.
Fiecare Centru de Documentare şi Informare a primit un exemplar, pentru a putea fi utilizat de
profesorii documentarişti în activităţile cu elevii, după ce au parcurs, la rândul lor, un modul de
formare, cu formatorii naţionali.
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S-a realizat o puternică popularizare a proiectului şi diseminare a rezultatelor în mass-media
locală prin difuzarea piesei de teatru la postul local de televiziune, Somax, prin interviuri acordate
presei locale şi Revista Casei Corpului Didactic Botoşani, Mentor XXI.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Cursul s-a înscris în cadrul preocupărilor Casei Corpului Didactic Botoşani pentru promovarea
respectării dreptului copiilor de a fi protejaţi împotriva violenţei, a exploatării economice şi de a nu fi
constrânşi la vreo muncă ce comportă vreun risc potenţial sau care este susceptibilă să dăuneze
sănătăţii sau dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale a copiilor.

PLAN DE ACŢIUNE – ACTIVITĂŢI SCREAM
pentru perioada octombrie - decembrie 2005
Perioada

Activitatea

Participanţi

24 –

Proiectarea şi elaborarea materialelor

Director CCD şi cei doi formatori

31.10.2005

informative şi a suporturilor de curs

12.11. –

Întâlniri de lucru - seminare de informare şi cei doi formatori, grupul de 40 de

17.12.2005

formare; ateliere de lucru

formabili, părinţi, alţi invitaţi

21.11. –

Monitorizare şi evaluare

Director CCD şi cei doi formatori

20.12.2005
5. Acţiuni întreprinse
Activitatea 1
 Informaţii de bază
 Colaj
 Documentare şi informare
-

durata: 8 ore

Obiective:
-

furnizarea de informaţii referitoare la programul SCREAM;

-

realizarea de colaje referitoare la munca copiilor;

-

cercetare documentară la temă.

Locul desfăşurării – CDI Vorona
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Activitatea 2
 Interviuri şi anchete
 Imaginea
 Jocul de rol
-

durata: 8 ore

Obiective:
-

identificarea modului de realizare a unei anchete;

-

crearea portretului unui copil care munceşte şi dezvoltarea acestui portret;

-

interpretarea rolurilor unor copii care muncesc.

Locul desfăşurării – CDI Săveni
Activitatea 3
 Concurs de creaţie artistică
 Creaţie literară
 Dezbatere
-

durata: 8 ore

Obiective:
-

identificarea modului de organizare a unui concurs de creaţie artistică pe tema muncii copiilor;

-

dezvoltarea unor tehnici de scriere a unor povestiri despre munca copiilor;

-

documentarea, pregătirea şi desfăşurarea unei dezbateri publice pe o temă legată de munca
copiilor.

Locul desfăşurării – CDI CCD
Activitatea 4
 Presa audio – vizuală
 Presa scrisă
 Lumea muncii
 Integrarea în comunitate
-

durata: 8 ore

Obiective
-

identificarea modului de pregătire şi de realizare a unui interviu la radio şi / sau televiziune

-

redactarea unui comunicat de presă şi publicarea acestuia

-

elaborarea şi interpretarea unei piese de teatru despre munca copiilor

Locul desfăşurării – CDI – CCD
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Activitatea 5
 Teatru
 Bilanţul activităţilor
-

durata: 8 ore

Obiective:
-

identificarea unor informaţii despre lumea muncii şi despre impactul pe care îl are asupra
diferitelor aspecte ale muncii copiilor;

-

stimularea interesului şi implicări comunităţii în proiectul privind munca copiilor;

-

evaluarea tuturor activităţilor.

Locul desfăşurării – Teatrul „M. Eminescu”
6. Rezultate obţinute
-

cursuri, postere, jocuri de rol, comunicate de presă, portrete, interviuri, piesă de teatru
1. CCD BOTOŞANI

2. CDI – Centrul de Tineret SĂVENI
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3. CDI – Centrul de Tineret VORONA
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4. POSTERE REALIZATE DE CURSANŢI

5. IMAGINI TEATRU – piesa „De ce victime?”
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6. EVALUARE PROGRAM

7. Reflecţii/lecţii învăţate
Educaţia este vârful de lance al oricărui program durabil care vizează schimbarea
comportamentelor şi atitudinilor. Este de asemenea unul dintre cele mai eficiente moduri de a mobiliza
sectoarele cheie ale societăţii, şi mai ales pe tineri, care sunt deosebit de receptivi la noile idei şi
iniţiative.
Unele dintre activităţi au fost de-a dreptul copleşitoare, mai ales pentru adolescenţi, care sunt
adesea mult mai preocupaţi de propria lor persoană şi de problemele lor imediate. Acesta este şi
motivul pentru care a fost extrem de important să coordonăm activităţile cu mult tact şi sensibilitate.
Participanţii nu au stat deoparte, iar discuţiile au dat acestora posibilitatea să se exprime aşa cum au
dorit. Ei au abordat şi alte subiecte pe care le-au considerat legate de tematica violenţei şi exploatării
copiilor prin diverse forme de violenţă. Această trecere spre teme colaterale a constituit un proces
interesant, deoarece a indicat modul în care, datorită acestui nivel de libertate pe care îl permite
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discuţia, a crescut atât încrederea în sine a participanţilor, cât şi încrederea lor faţă de educatori. Este
important că ei au simţit că se pot exprima liber şi fără rezerve în cadrul grupului. Aşa am început să
construim modalităţile pentru afirmarea tinerilor pe parcursul derulării proiectului şi după finalizarea
lui. Am pus accentul pe mesajul de implicare şi pe necesitatea de a înconjura tot ce se întâmplă şi se
spune în grup cu speranţă.
Având în vedere rezultatele deosebite, recomandăm: extinderea organizării de astfel de
activităţi în toate şcolile; elaborarea unor ghiduri de formare a cadrelor didactice în domeniul
organizării de activităţi în şcoală în scopul combaterii violenţei, a muncii şi exploatării copilului;
propunerea spre acreditare a unui program de formare a cadrelor didactice pe problematica violenţei şi
a exploatării copiilor; înfiinţarea a unui număr mai mare de Centre de Tineret; extinderea fenomenului
de peer-education în licee; elaborarea unui sistem de formare continuă în domeniul combaterii
violenţei şi exploatării prin muncă a copilului, inclusiv pentru instituţiile media; diversificarea
serviciilor pentru copiii rămaşi singuri acasã; diseminarea în mass-media centrală a programului şi
rezultatelor acestuia.
Tinerii trebuie să înţeleagă că sunt cetăţenii unei societăţi globale şi, ca şi alţii, trebuie să-şi
asume răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în lume, fie că e vorba de ceva bun, rău sau neutru.
Dacă societatea se aşteaptă ca tinerii să preia o parte din această povară, va trebui să le ofere
instrumentele necesare pentru ca ei să-şi poată asuma mai multe responsabilităţi şi a putea întreprinde
acţiuni privind problemele importante, dar va trebui să le şi acorde respectul cuvenit. Acest proiect a
vizat transmiterea către tineri a unui sentiment mai puternic de responsabilitate, în vederea pregătirii
lor pentru viaţă, pentru acţiune.
Tinerii, în mod deosebit, au un rol important de jucat în promovarea conştientizării
problemelor privind justiţia socială şi exercitarea unei influenţe asupra comunităţilor în sensul
promovării schimbărilor sociale. Adolescenţii şi tinerii reprezintă o parte importantă a populaţiei
lumii; până când ating vârsta adultă, îi modelăm într-o asemenea măsură după propriul nostru mod de
a gândi, vedea şi face lucrurile, încât ajung să piardă propria perspectivă. Ajutându-i pe tineri să se
afirme, responsabilizându-i şi recunoscând valoarea contribuţiei lor, sperăm să putem valorifica bogata
lor creativitate şi angajamentul pe care îl pot pune în serviciul campaniei pentru eliminarea muncii
copiilor şi împotriva violenţei.
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8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici


Mijloace şi tehnici de lucru: prelegerea; dezbaterea; exerciţiul; jocul de rol; simularea unei
activităţi de consiliere; piesa de teatru; atelierul de lucru.



Forme şi modalităţi de evaluare: cursanţi - program de activităţi şi portofoliu; curs – chestionare,
raport final.



Resurse umane:
-

Formatori : prof. Isabella Cantemir, prof. Cristina Manolache

-

Grup ţintă: 27 coordonatori CDI, 9 peer-educatori, 3 coordonatori centre de tineret

-

Colaboratori: prof. Gabriela Mangîr, ANTTTS Botoşani, IŞJ Botoşani, IJP Botoşani, Asociaţia
Alternative Sociale Iaşi, trupa Colegiului Naţional „M. Eminescu” Botoşani, Asociaţia
TEMPUSTIN, Ambasada Franţei la Bucureşti – SCAC



Resurse materiale: manual SCREAM, imagini ILO-IPEC, film, videoproiector, flip-chart, coli de
scris, markere, fişe de lucru, alte consumabile, chestionare iniţiale şi finale, film „Lilya 4 ever”.



Resurse financiare: 2500 USD
9. Link-uri utile, referinţe

http://www.un.ro/_documents/IPEC_ROMANIA_2000-2009.pdf
http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_135_roma.pdf
10. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
-

Rodica Moise, ILO-IPEC Romania c/o Inspectoratul Teritorial de Munca,
rodica@protectcee.ro

-

prof. dr. Cristina Manolache, cristamanolache@gmail.com, 0746988190

-

prof. Isabella Cantemir, iza.cantemir@gmail.com, 0745034970

11. Cuvinte cheie: Peer-education, Tineri, Implicare
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Institutia: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Judetul: Călărași
Localitatea: Călărași
Autor descriere model de buna practica: Vlad Liliana Nicoleta

1. Titlul exemplului de buna practica
Prevenirea delincvenței juvenile în mediul școlar
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Proiectul a avut ca scop conştientizare elevilor cu privire la consecinţele comportamentelor
delincvente. Elevii au participat la dezbateri pe tema delincvenței juvenile, s-au făcut referiri la
răspunderea penală şi contravenţională și la violența din unitatile de învățământ plecând de la un
studiul de caz. Elevii au completat fișele de lucru „Cine/cum” și „Consecințe” după care au vizionat
un film educativ „Minori în penitenciar” realizat în Penitenciarul Iași
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Proiectul a fost iniţiat în 2008 de D.G.A.S.P.C. Călărași – Compartimentul Delincvență
juvenilă și C.J.R.A.E. Călărași. S-a alăturat și Serviciul de Proximitate din cadrul Poliției Municipiului
Călărași. Inițiatorii proiectului au colaborat cu lector dr. Gheorghe Florian. Acesta s-a desfăşurat în
oraşul Călăraşi şi a fost aplicat în trei școli generale, la clasele VII-VIII și în trei licee, la clasele IXXII, elevii având vârste cuprinse între 12-18 ani.
Pe un eșantion de 80 subiecţi s-a realizat o cercetare care a permis o mai bună înțelegere a
fenomenului.

4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati

45

Prin desfășurarea proiectului s-a dorit informarea elevilor cu privire la vârsta
majoratului penal, a consecințelor infracțiunilor - pedeapsa cu închisoarea, internarea în centre de
reeducare, cazier judiciar dar și parcursul minorului sub 14 ani care nu răspund pentru faptele
antisociale comise întrucât în favoarea lui există o prezumţie absolută de lipsă de discernământ, acesta
însă intră sub incidența legii 272/2004, art. 80-84
Elevii implicaţi în proiect au conştientizat că săvârşirea unei infracţiuni conduce la
afectarea obiectivelor vieţii (planul profesional, relaţiile sociale şi viaţa intimă). De asemenea,
conform mărturiilor participanţilor la proiect, elevii au conştientizat faptul că adolescenții care trec la
actul infracțional își pierd prietenii, pierd încrederea familiei, nu mai pot avea o viață socială normală.
Un loc de munca bun este mai greu de gasit atunci cand ti s-a intocmit dosar penal.
5. Acţiuni întreprinse
In cadrul proiectului s-au utilizat atât metode calitative, cât şi metode cantitative.
- testul de toleranţă apicat în vederea obţinerii unor date relevante în legătură cu opiniile referitoare la
problema delincvenţei juvenile, cuprinzând 21 itemi;
- ghid de interviu constituit în vederea obţinerii unor date relevante în legătură cu obiectivul propus,
cuprinzând 35 itemi;
- observaţia directă;
- studiul de caz prin analiza cât mai completă a faptelor, a comportamentului copilului, în vederea
explicării fenomenului de delincvenţă juvenilă în rândul acestor categorii de elevi şi a stabilirii
cauzelor care au condus la devianţă;
Alte metode şi tehnici de cercetare utilizate au fost:
- prezentarea de materiale video cuprinzând interviuri cu deţinuţi,
- prezentarea unor fotografii din penitenciare şi centre de minori,
- consiliere individuală şi de grup;
- vizite la domiciliul copiilor efectuate de către didiginte;
- jocuri didactice.
6. Rezultate obţinute
In urma derulării proiectului elevii au decoperit consecinţele legale ale comportamentelor delicvente la
vârsta majoratului. Proiectul a fost continuat la nivel județului Călărași de către consilierii școlari care
au colaborat cu reprezentanții Inpectoratului Județean de Poliție și cu cadrele didactice.
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În anul școlar următor a apărut un nou partener - Penitenciatul de Maximă Siguranță Slobozia, care a
realizat un număr de șapte filme educative care au fost utilizate în proiect.
7. Reflecţii/lectii invatate
Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor care dau
semnificaţie experienţelor copiilor acasă, la şcoală sau în comunitate. Ea influenţează semnificativ
succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. Şcoala trebuie să formeze la copil abilităţi multilaterale
(emoționale, sociale și cognitive), de aceea este necesar ca ea să devină un actor important în viaţa
psihosocială a copilului.
Pentru a face mai eficient răspunsul şcolii la riscul formării personalităţii delincvente,
noi, cadrele didactice trebuie să promovăm modele pozitive de comportament, activităţile didactice şi
extracurriculare să fie motivante, comunicarea cu elevii trebuie să fie continuă şi deschisă și părinţii
trebuie atrași să se implice continuu în proiectele educaţionale.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
resurse materiale - laptop, videoproiector, aparat foto, materiale consumabile – hartie xerox, cartus
imprimanta
resurse umane - psiholog/consilier școlar, polițist de proximitate, diriginte/cadre didactice,
9. Link-uri utile, referinţe
1. Banciu, D şi colaboratorii, Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă în România, Unicef
2. Butoi, T. şi colaboratorii, Victimologie – curs universitar – perspectiva psihologiei victimale asupra
cuplului penal victimă-agresor, Ed. Phobos, Bucureşti. 2004,
3. Cioclie V., Mobilul în conduita criminală, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999
4. Gheorghe F., Psihologie penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002
5. Gheorghe F., Fenomenologie penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003
6. Gheorghe F., Prevenirea criminalităţii, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2005
7. Groza, D. şi colaboratorii, Justiţie juvenilă, Arad, Ed. Carmel Print 2007
8. Pitulescu I., Delincvenţa juvenilă, Bucureşti, 2002
9. Rotaru O., Tratamentul penal al minorilor în legislaţiile unor state europene. Studiu comparat,
Analele ULIM, 2004
10. Stănisor E., Delicvenţa juvenilă, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003
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11. Stănoiu R.M., Criminologie, Bucureşti, 1995
(2004), Codul de procedură penală, Bucureşti, Ed. All Beck
(2004), Codul penal, Bucureşti, Ed.All Beck
10. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Nume / Prenume: Vlad Liliana Nicoleta
E-mail: lili.vlad@yahoo.com
Telefon: 0729002742
Adresă: Str. Pompierilor, nr. 4, bl. A34, Călăraşi
11. Cuvinte cheie: legislație, constientizare, prevenire

48

MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Instituţia: Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (Centrul Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică)
Judeţul: Constanţa
Localitatea: Constanţa
Autor descriere model de bună practică: psiholog şcolar Popescu Doina
1. Titlul exemplului de buna practica
Lecţii de viaţă
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Proiectul „Lecţii de viaţă”, iniţiat de Penitenciarul Poarta Albă în colaborare cu CJRAE
Constanţa, şi-a propus să contribuie la prevenirea comportamentelor de risc în rândul tinerilor. Prin
intermediul dialogului cu persoanele private de libertate şi prin reflectarea asupra conduitelor
indezirabile adoptate de către tineri ce aparţin generaţiei lor, liceenii participanţi în proiect au dobândit
un tip de învăţare experienţială, cu importante valenţe formative. De asemenea, prin implicarea
specialiştilor din cadrul penitenciarului, problematica minorilor şi tinerilor care au săvârşit fapte
sancţionate legal a sensibilizat opinia publică, în direcţia identificării acelor soluţii de integrare socială
a tinerilor aflaţi temporar în detenţie.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Proiectul iniţiat de Sectorul Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Poarta Albă a
demarat, în principal, ca o modalitate de valorificare a studiilor realizate de către specialiştii instituţiei.
Studiile accentuau asupra faptului că mediul în care se dezvoltă unii tineri nu este întotdeauna unul
favorabil evoluţiei lor, pe fondul existenţei unor lacune educaţionale, având ca sursă fundamentală
familia. De asemenea, din studiile de caz realizate de către psihologi rezulta faptul că autorii
infracţiunilor, aflaţi la vârsta adolescenţei, au avut, în general, un traseu şcolar marcat de absenteism,
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urmat de abandon şcolar, rezultate nesatisfăcătoare la învăţătură, precum şi numeroase dificultăţi de
ordin psiho-social.
Preocupările specialiştilor din cadrul penitenciarului în direcţia prevenirii faptelor antisociale ce
se pot solda cu pedepse privative de libertate au condus la parteneriatele cu instituţii responsabile de
educaţia tinerilor. Astfel, în anul şcolar 2008/2009, psihologii şcolari din două licee constănţene au
derulat primele activităţi comune cu Sectorul Reintegrare Socială din cadrul penitenciarului. Pe fondul
feedback-ului pozitiv înregistrat, colaborarea cu CJRAE Constanţa a debutat în cadrul Conferinţei
„Reintegrarea socială a minorilor şi tinerilor aflaţi în conflict cu legea”, organizată de către
Penitenciarul Poarta Albă în colaborare cu Centrul de Informare ONU pentru România, în aprilie
2010. În perioada septembrie-noiembrie a aceluiaşi a fost elaborat proiectului şi s-a realizat
promovarea acestuia în unităţile de învăţământ liceal.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit sa le rezolvăm
Proiectul a avut ca scop sensibilizarea şi responsabilizarea adolescenţilor în ceea ce priveşte
fenomenul infracţionalităţii, prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc, lărgirea orizontului
de comunicare şi susţinerea afectivă a tinerilor privaţi de libertate. Obiectivele activităţilor derulate au
fost:
‐

promovarea normelor şi derinţelor dezirabile social;

‐

conştientizarea, de către elevii de liceu, a efectelor comportamentelor de risc şi a consecinţelor
negative ce decurg din experienţa detenţiei;

‐

reflectarea critică asupra aderării la comportamente indezirabile şi asupra factorilor de risc
iminent de trecere la actul infracţional.

5. Acţiuni întreprinse
Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:
Etapa I


Promovarea proiectului în rândul beneficiarilor (elevi, profesori, părinţi ai elevilor).



Informarea tuturor celor care urmau să fie implicaţi în proiect cu privire la normele privind
siguranţa fizică, pe tot parcursul desfăşurării activităţilor comune cu penitenciarul, demers
important din punctul de vedere al gestionării, în bune condiţii, a activităţilor propriu-zise ale
proiectului.
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Obţinerea acordului scris al părinţilor cu privire la implicarea propriilor copii în proiect; aceştia au
semnat formulare de angajament, ce includeau obligaţii şi limite de competenţă pentru participanţii
la programele din penitenciar.



Derularea de către psihologii şcolari implicaţi în proiect de activităţi de consiliere de grup, având
ca temă comportamentele dezirabile şi indezirabile din punct de vedere social.

Etapa II


Organizarea şi efectuarea de vizite la penitenciar ale elevilor participanţi la proiect, care au avut ca
obiectiv conştintizarea percepţiilor individuale distincte ale celor două grupuri (elevi, deţinuţi) cu
privire la fenomenul infracţional, ca urmare a experienţelor de viaţă diferite.



Desfăşurarea de discuţii între elevi şi tinerii privaţi de libertate, mediat de către psihologii
instituţiei, în cadrul cărora:
-

participanţii au relatat o situaţie particulară trăită care ar fi putut să conducă la comiterea
unei infracţiuni sau care a determinat producerea unei infracţiuni;

-

au fost abordate istoriile de viaţă ale deţinuţilor, precum şi planurile lor de reintegrare
socială.



Realizarea, ulterior vizitelor, de eseuri de către elevii participanţi, a căror grilă de analiză a vizat
aşteptările lor anterioare contactului cu mediul penitenciar, precum şi impresiile create de
experienţa trăită; aceasta a reprezentat una dintre modalităţile de evaluare a impactului activităţilor
derulate.

Etapa III


Organizarea, în perioada martie-mai 2011, a unui concurs cu două secţiuni (creaţie literară şi arte
vizuale), la care au fost invitaţi să participe elevi din unităţile de învăţământ care au susţinut
derularea proiectului, în special liceenii participanţi la toate etapele de până atunci ale acestuia.



Organizarea unei Conferinţe finale în cadrul căreia au fost diseminate rezultatele obţinute şi au fost
premiaţi participanţii la concurs.
6. Rezultate obţinute
Proiectul „Lecţii de viaţă” a beneficiat de implicarea, la nivel judeţean, a 22 de licee. Datele

centralizate la final indică faptul că 704 elevi au participat la activităţile din calendarul proiectului. 24
de psihologi şcolari au susţinut efortul implementării acestuia, cu sprijinul oferit de 134 de cadre
didactice /directori de unităţi de învăţământ.
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Metodologia proiectului a inclus şi un design de cercetare, cu o analiză a rezultatelor obţinute
ca urmare a aplicării de chestionare elevilor şi părinţilor acestora. S-a constatat astfel că s-au produs o
serie de modificări în sfera reprezentărilor sociale referitoare la infracţiuni, infracţionalitate şi la
reabilitarea tinerilor deţinuţi în societate. Aceste modificări sunt confirmate şi de analiza eseurilor
realizate de către elevi. Iniţial, o parte a elevilor participanţi (43%) aveau o imagine distorsionată cu
privire la persoanele private de libertate, precum şi la mediul din penitenciar. Elementele de ordin
social identificate de elevi ca fiind factori de risc în comiterea de infracţiuni au fost:
-

presiunea grupului (97%);

-

consumul de alcool /substanţe psiho-active (78%);

-

absenţa suportului familial (74%);

-

problemele şcolare (69%);

-

absenţa unor programe educaţionale de sprijin, iniţiate la nivelul comunităţilor (52%).
Una dintre cele mai importante schimbări identificate de către elevi a fost cea referitoare la

conştientizarea limitelor extrem de sensibile ale conceptelor din sfera devianţei: „e necesar să fim mai
atenţi la alegerile pe care le facem în viaţă, precum şi la consecinţele acestor alegeri”- Bogdan, 17
ani); „am învăţat că nimic nu este mai presus de LIBERTATE”- Alexandru, 18 ani; „am înţeles mai
bine regulile după care trăim în societate” - Vlad, 16 ani; „ştiu că sunt pregătită să aleg binele, în
orice situaţie, oricât de riscantă ar fi” - Ela, 18 ani).
7. Reflecţii/lectii invatate
Proiectul „Lecţii de viaţă” a reprezentat o alternativă de succes în cadrul modalităţilor
educaţionale de prevenire şi combatere a violenţei. În aparenţă atipic, parteneriatul între şcoală şi
penitenciar s-a dovedit a fi benefic din perspectiva valorificării, în beneficiul elevilor, a acelor
oportunităţi capabile a declanşa schimbări de atitudine şi de comportament. Reflecţia asupra propriilor
conduite prin analiza conduitelor celorlalţi constituie o strategie de învăţare care, în contextul
activităţilor proiectului, a depăşit graniţele şcolii, ancorându-se în social. Rezultatele obţinute în cadrul
acestui proiect sunt o garanţie a continuării acestuia şi în anul şcolar viitor.
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8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resurse umane
În toate etapele de derulare a proiectului, resursele umane au avut cea mai însemnată pondere.
A existat o echipă a psihologilor şcolari care a elaborat conţinutul proiectului, precum şi metodologia
de organizare a concursului. Aceeaşi echipă, în colaborare cu psihologii din cadrul penitenciarului, a
contribuit la realizarea cercetării cu privire la rezultatele proiectului. Organizarea concursului a
beneficiat de sprijinul psihologilor din cadrul CJAP Constanţa. La nivelul unităţilor şcolare s-au
constituit echipe de implementare a proiectului, formate din directorii unităţilor respective, psihologii
şcolari şi diriginţii de la clasele cu elevi participanţi în proiect.
Resurse financiare
Multe unităţi de învăţământ au suportat costurile deplasărilor elevilor la penitenciar.
În alte unităţi, directorii au obţinut un sprijin financiar din partea primăriei /consiliului local.
Gazda desfăşurării conferinţei de închidere a proiectului a fost biblioteca judeţeană Constanţa.
Personalităţi ale vieţii cultural-artistice au acceptat să jurizeze creaţiile elevilor participanţi în concurs.
Au fost obţinute sponsorizări pentru a premia câştigătorii secţiunilor din cadrul concursului.
9. Link-uri utile, referinţe
www.euroguidance.ise.ro/uploads/6/1/7/7/6177451/cjap-constanta.ppt
http://www.telegrafonline.ro/1287090000/articol/139473/stop_violentei_in_scoli.html
http://gazetarul.ro/concursul-lectii-de-viata-la-final/
http://www.ziuaconstanta.ro/index.php?searchword=%20penitenciarul%20poarta%20alba&option=c0
m_search&searchphrase=all
http://www.replicaonline.ro/lectii-de-viata-proiect-derulat-de-penitenciarul-poarta-alba181016/asemanatoare/23
http://observator.ro/lectii-de-viata-la-penitenciar-88806.html
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10. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
Cătălin Claudiu Bejan, catalinbejan2004@gmail.com, 0745998905, Penitenciarul Poarta Albă,
localitatea Poarta Albă, judeţul Constanţa
11. Cuvinte cheie: Învăţare experienţială, curiozitate, poveşti de viaţă.
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Institutia: Şcoala cu clasele I-VIII MIHAI VITEAZUL Tîrgoviște
Judetul: Dâmboviţa
Localitatea: Târgovişte
Autor descriere model de buna practica: Bobeş Luminiţa
1. Titlul exemplului de buna practica
Nota 10! – proiect educaţional privind reducerea absenteismului şcolar.
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Proiectul „ Nota 10!” se adresează elevilor din clasele V- VIII în vederea reducerii reducerii
absenteismului şcolar, prin monitorizarea şi identificarea elevilor care cu risc de absenteism şcolar,
prin conştientizarea acestora asupra rolului şcolii în evoluţia lor ulterioară, creşterea importanţei şcolii
în sistemul de valori al individului, prin oferirea de programe educaţionale atractive, centrate pe elev.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Derulat începând cu anul şcolar 2008- 2009 semestrul al II lea, proiectul și-a propus să reducă
numărul elevilor care preyintă risc de absenteism . Astfel, în primul semestru s-au înregistrat la
clasele V-VIII un număr de 37 de elevi cu nota scăzută la purtare, din care 12 elevi cu nota 7 sau sub
7. De asemenea, acestora li se aplicaseră sancţiuni, în special din cauza absenţelor nemotivate
înregistrate. Din analiza grupului de elevi s-a constatat că procentul elevilor cu nota scăzută la purtare
este mai mare la clasele a VII a şi a VIII a, iar dintre aceştia predomină elevii de sex masculin,
proporţia fiind aproape dublă faţă de cea a fetelor. Majoritatea elevilor locuiesc cu ambii părinţi, iar
peste 50% dintre aceştia provin din familii cu probleme economice sau care nu se implică în viaţa
şcolară a copiilor.

4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati
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Absenteismul este un fenomen ce nu poate fi neglijat. El nu aparţine doar şcolii, ci afectează elevul,
familia şi comunitatea. Elevii care lipsesc de la şcoală se confruntă cu mai multe probleme decât
colegii lor. Consecinţele unui astfel de fenomen pot fi: marginalizarea educaţională, riscul crescut al
consumului de droguri, alcool şi tutun, apartenenţa la grupuri infracţionale, violenţa. Există o strânsă
relaţie între violenţă şi absenteismul şcolar, astfel violenţa poate fi considerată atât cauză, cât şi efect
pentru absenteismul şcolar. Absenteismul este un fenomen în creştere, iar ignorarea sau pedepsirea
excesivă pot contribui doar la accentuarea acestuia. Proiectul şi-a propus să reducă absenteismul
şcolar şi fenomenele asociate acestuia prin implicarea şi responsabilizarea tuturor actorilor
educaţionali ( cadre didactice, elevi, părinţi).
5. Acţiuni întreprinse
1.Stabilirea grupului ţintă. Au fost analizate documentele şcolare pentru identificarea elevilor care
au nota scăzută la purtare şi pentru înregistrarea numărului de absenţe nemotivate ale acestora. Au fost
realizate interviuri cu profesorii diriginţi pentru analiza situaţiilor elevilor înregistraţi.
2. Identificarea cauzelor specifice ce duc la absenteismul şcolar. Au fost aplicate chestionare pe
grupul ţintă identificat, care urmăresc stabilirea relaţiilor elevilor cu familiile acestora, relaţiile elevilor
cu colegii şi profesorii, contextul şcolar, activităţile extraşcolare la care participă, identificarea
motivelor care îi determină pe elevi să înregistreze absenţe nemotivate, calităţile pe care elevii le
apreciază la un profesor, modul în care aceştia gestionează conflictele. De asemenea a fost analizate
aspecte privind nivelul de conştientizare al elevilor privind legătura dintre sancţiunea aplicată şi
absenţele nemotivate efectuate.
3. Monitorizarea comportamentului elevilor. In cadrul unei întâlniri a profesorilor diriginţi, au
fost prezentate rezultatele chestionarului aplicat elevilor şi au fost discutate strategiile de intervenţie
individuale şi de grup. Au fost distribuite fişe de monitorizare săptămânală a absenţelor.
4. Autocunoaştere şi dezvoltare personală. In cadrul orelor de dirigenţie s-au realizat activităţi ce
urmăreau identificarea caracteristicilor personale pozitive, precum şi identificarea aspectelor pozitive
legate de şcoală (exemplu: Eu şi oglinda mea; Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi; Valiza cu
calităţi; Şcoala de vis etc.), fiind valorificaţi în special elevii din grupul ţintă.
5. Planificarea carierei. Activităţi pentru înţelegerea modelelor în conturarea valorilor legate de
muncă şi conştientizarea rolului şcolii în alegerea viitoarei cariere( exemple: Secretul succesului;
Drumul meu în viaţă).
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Au fost organizate la nivelul şcolii întâlniri cu elevi de liceu, absolvenţi ai şcolii noastre, în cadrul
cărora s-au împărtăşit experienţe personale cu privire la dificultăţile întâmpinate în şcoală şi modul în
care aceştia le-au depăşit, precum şi prezentarea liceelor la care aceştia învaţă.
6. Consiliere individuală realizată de psihopedagogul şcolar, în vederea identificării cauzelor
determinante a absenteismului şcolar şi identificarea strategiilor de intervenţie personalizate.
7. O Săptămână fără absenţe! Concurs între clase, în vederea motivării elevilor pentru a participa la
realizarea de acţiuni de reducere/eliminare a absenţelor şcolare nemotivate. La finalizarea concursului,
colectivele de elevi care nu au înregistrat absenţe nemotivate, au fost premiate prin acordarea de
simboluri într-un cadru festiv.
8. Şcoala tuturor! consilierea părinţilor elevilor din grupul ţintă. La activitate au participat diriginţi,
psihopedagog, reprezentanţi ai poliţiei. Au fost prezentate efectele absenteismului, riscul abandonului
şcolar, a consumului de droguri, alcoolului, tutunului, al manifestărilor violente, actelor delictuale
săvârşite de elevi aflaţi în abandon şcolar şi s-au identificat împreună cu părinţii modalităţi de reducere
a comportamentelor negative.
9. Şcoala mea. Elevii din grupul ţintă au fost implicaţi în diverse activităţi/ proiecte şcolare şi
extraşcolare (cerc de pictură, cerc de dansuri, concursuri sportive, proiecte ecologice, consiliul elevilor
etc.), pentru creşterea motivaţiei de a participa la activităţile şcolii, creşterea stimei de sine, elevii
identificând domenii/activităţi la care „sunt buni ”, reuşind să depăşească imaginea eşecului şcolar.
10. Evaluarea proiectului. În cadrul unei întâlniri a cadrelor didactice şi a elevilor au fost prezentate
rezultatele proiectului, analizând gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse. Elevii au identificat
mesaje/citate ce ilustrează obiectivele/motivaţiile viitoare ale acestora.
6. Rezultate obţinute
În urma implementării proiectului s-a realizat a bază de date privind absenteismului şi cauzele
acestuia, oferind astfel conducerii şcolii şi cadrelor didactice o imagine obiectivă a acestui fenomen,
precum şi a modalităţilor de monitorizare ( fişe şi proceduri) şi de reducere a acestuia.
Au fost identificate exemple de bune practice ( strategii manageriale aplicate la clase, scenarii de
activităţi didactice) ce se pot folosi în activitatea viitoare.
Peste 70 % dintre elevii cărora li s-a adresat proiectul au avut rezultate şcolare mai bune în semestrul
al II-lea şi un număr mai mic de absenţe nemotivate, îmbunătăţindu-şi situaţia notei la purtare.
30 % dintre aceştia participă în mod regulat la activităţile unor cercuri/ cluburi şcolare, obţinând
performanţe în acele domenii.
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Un alt rezultat al proiectului a fost eficientizarea comunicării profesor- elev, prin abordarea unor teme
în cadrul orelor de consiliere ce vizează aşteptările elevilor faţă de şcoală.
Reuşita proiectului a depins şi de modul şi gradul de implicare a familiei, fiind întâmpinate unele
dificultăţi de comunicare în cazul unor elevi ce proveneau din familii cu situaţii socio-economice
dificile sau cu diferite manifestări de violenţă.
Chiar dacă proiectul s-a centrat preponderent pe grupul ţintă iniţial constituit, prin desfăşurarea unor
activităţi la nivelul şcolii (ex: O Săptămână fără absenţe!; Monitorizarea frecvenţei şi
comportamentului) acesta se poate constitui ca o reală strategie şcolară în vederea diminuării/
eliminării absenteismului şcolar.
7. Reflecţii/lecţii învăţate
Absenteismul şcolar înregistrează creşteri odată cu înaintarea în vârstă a elevilor şi poate duce la
abandon şcolar. Controlarea şi reducerea/eliminarea acestui fenomen nu este posibilă fără cunoaşterea
cauzelor care îl generează şi fără adaptarea şi aplicarea unor metode de intervenţie eficace.
Problematica socială a familiei contemporane(sărăcie, relaţionare redusă părinte-copil, violenţă,
neglijenţă, etc.), la care se adaugă şi presiunea grupului, (riscul consumului de droguri, alcool, tutun,
lipsa motivaţiei şcolare, inadecvarea metodelor de învăţare/evaluare la individualităţile elevilor)
reprezintă factori ce determină dezvoltarea acestui fenomen.
În cadrul grupului ţintă pe care s-a aplicat proiectul, s-a constatat lipsa conştientizării faţă de efectele
pe termen scurt sau mediu a absenteismului şcolar, majoritatea elevilor percepând „chiulul” ca o
metodă simplă şi rapidă de rezolvare a unor probleme.
Activitatea „ O Săptămână fără absenţe!” a avut rezultate excelente, în special datorită presiunii
grupului, de data aceasta în sens pozitiv, elevii colaborând în majoritatea colectivelor şi reuşind să-şi
motiveze colegii ce înregistrau de obicei absenţe nemotivate, să participe la ore. De remarcat că există
uneori tendinţa unor elevi de a participa la cursuri, pentru a nu înregistra absenţe, chiar dacă aceştia au
probleme de sănătate.
Un rol important în derularea proiectului a constituit-o colaborarea dintre psihopedagogul şcolar şi
profesorii diriginţi, precum şi implicarea acestora în toate etapele proiectului, dar şi înţelegerea de
către cadrele didactice a rolului extrem de important pe care îl au în reducerea absenteismului, prin
oferirea unor activităţi şcolare interesante, aplicarea cu consecvenţă a regulamentului de ordine
interioară, posibilitatea medierii în vederea rezolvării unor situaţii conflictuale profesor-elev sau elevelev, o bună cunoaştere a elevilor şi o comunicare reală şcoală-familie.
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8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resurse materiale: aparatură electronică (computere, videoproiector, aparat foto, imprimantă,
multiplicator), consumabile (hârtie, hârtie flipchart , markere), formulare şi fişe de lucru.
Resurse financiare: 300 lei pentru materiale consumabile
Resurse umane: psihopedagog, profesori diriginţi, colaboratori ( absolvenţi, reprezentanţi ai poliţiei)

9. Link-uri utile, referinţe
Băban, Adriana- Consiliere educaţională, Editura Ardealului, Cluj-Napoca 2001
10. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Bobeş Luminiţa, alesandra_b2000@yahoo.com , 0740178577, Târgovişte, str. prof. Al.Vasilescu nr.1,
cod poştal 130066
11. Cuvinte cheie
Absenteism,conştientizare, cooperare.
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Instituţii: Şcoala cu clasele I-VIII “MIHAI VITEAZUL” - Târgoviște
Grup Școlar Industrial „NICOLAE CIORĂNESCU” - Târgoviște
Judeţul: Dâmboviţa
Localitatea: Târgovişte
Autori descriere model de buna practica: Bobeş Luminiţa, Stancu Valentin-Irinel
1. Titlul exemplului de buna practică
Medierea conflictelor dintre elevi de către elevi - Peer mediation
2. Prezentare succinta a modelului de buna practică
Proiectul „ Medierea conflictelor dintre elevi de către elevi”, realizat în parteneriat cu Poliţia
Municipiului Târgovişte şi cu sprijinul altor reprezentanţi ai comunităţii locale, a fost implementat la
nivelul a patru unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa (două şcoli gimnaziale şi două licee).
Acesta a avut ca scop reducerea actelor de violenţă din mediul şcolar, prin implementarea unor metode
moderne de rezolvare a conflictelor dintre elevi. La nivelul fiecărei şcolii au fost formate echipe de
elevi mediatori, care au rolul de a media conflictele apărute intre elevi.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practică
În urma evaluării fenomenului de violenţă în şcolile implicate în proiect, s-a constatat că cele
mai frecvente forme de violenţă sunt cele dintre elevi. Analizând actele de violenţă fizică / verbală din
cele 4 şcoli, s-a observat că în proporţie de peste 90% acestea au fost generate şi perpetuate de
conflicte, de cele mai multe ori minore, nerezolvate.
Chiar dacă în cele 4 unităţi şcolare numărul actelor de violenţă înregistrate nu era semnificativ,
preocuparea şi experienţa cadrelor didactice, membre în echipa de proiect, faţă de fenomenul violenţei
în şcoli au dus la o abordare diferită faţă de şcolile tradiţionale.
Abordarea conflictelor dintre elevi centrată pe sentimentul de vinovăţie şi judecarea
problemelor de către factori externi fără a permite celor aflaţi în conflict să vorbească unul cu celălalt
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într-un cadru structurat au mutat de multe ori conflictele în afara mediului şcolar sau au menţinut
starea conflictuală în rândul acestora.
Toate cele 4 unităţi de învăţământ beneficiază de serviciile cabinetelor de consiliere
psihopedagogică, fenomenul violenţei din fiecare unitate fiind totuşi perceput în mod diferit de
consilierii şcolari şi cadrele didactice.
Nu de puţine ori comportamentul „ieşit din tipare” al unor elevi (lipsa cooperării în clasă, nivel
scăzut de autocontrol, interes scăzut pentru şcoală) au dus la etichetări din partea profesorilor şi
marginalizare din partea colegilor.
Înţelegerea factorilor determinanţi în astfel de cazuri de comportament facilitează identificarea
unor modalităţi de intervenţie optime şi reducerea comportamentelor agresive.
4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Prin promovarea educaţiei pentru rezolvarea conflictelor, am avut în vedere atât problemele
comportamentale individuale, cât şi promovarea unor şcoli sigure şi a unui mediu de învăţare
cooperant. Peer mediation şi-a propus, astfel:
-

să creeze o alternativă pentru rezolvarea conflictelor dintre elevi - medierea, având ca rezultat final
reducerea actelor de violenţă în rândul elevilor;

-

să formeze la elevi abilităţi de utilizare a tehnicilor de rezolvare a problemelor, de ascultare activă,
de conducere.
5. Acţiuni întreprinse

Principalele activităţi relizate în cadrul programului sunt următoarele:


Activitatea 1. Lansarea proiectului. S-a realizat în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la
Centrul pentru Prevenirea Criminalităţii Dâmboviţa, la care au participat echipele de proiect din
cele 4 şcoli, reprezentanţii ai Consiliilor elevilor, directorii şcolilor, reprezentanţi ai comunităţii
locale, ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmboviţa.



Activitatea 2. Selecţia elevilor şi formarea acestora. La nivelul şcolilor implicate în proiect s-a
realizat promovarea programului peer mediation, precum şi selecţia elevilor mediatori. Au fost
realizate afişe care ofereau informaţii privind sistemul peer mediation, criteriile de selecţie,
precum şi persoana de contact pentru informaţii suplimentare. Înscrierea elevilor pentru urmarea
programului de formare s-a realizat pe bază de voluntariat. Ei au fost selectaţi în urma
recomandării unui profesor şi pe bază de interviu.
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Activitatea 3. Formarea echipelor de mediatori. Elevii au fost formaţi în fiecare şcoală de către
un cadru didactic responsabil cu medierea, pe parcursul a 5-10 şedinţe. În cadrul unei activităţi
comune au fost înmânate diplomele de absolvire a programului de formare. Elevii au primit şi
„Manualul elevului mediator” în care se regăsesc cele 5 chei ale medierii, paşii procesului de
mediere, modul de comportare în anumite situaţii întâlnite în cadrul medierii, când nu se realizează
medierea, precum şi formularele folosite în cadrul procesului de mediere.



Activitatea 4. Implementarea sistemului peer mediation:
-

au fost stabilite spaţiile în care se vor desfăşura şedinţele de mediere;

-

au fost popularizate în fiecare şcoală, prin afişe şi anunţuri prin staţiile şcolilor, întâlnirile
consiliilor elevilor, consiliile profesorale, elevii mediatori, intervalele orare pentru mediere,
precum şi paşii de urmat într-o mediere;

-

au fost prezentate în cadrul orelor de consiliere, de către elevii mediatori şi cadrul didactic
coordonator, programul peer mediation, utilizând metode interactive (jocul de rol, exerciţii de
reflexie, jocuri de energizare, prezentări video, brainstorming etc.);

-

au fost realizate medieri ale conflictelor elevilor, urmărind următorii paşi: mediatorii prezintă
părţilor ce este medierea, scopul acesteia şi regulile de bază; se defineşte problema; se stabilesc
nevoile; se stabileşte şi se redactează înţelegerea; se monitorizează înţelegerea; se redactează
raportul final de către mediatori;

-

au fost realizate activităţi de monitorizare şi evaluare a eficienţei sistemului, prin verificarea
rapoartelor de mediere şi prin aplicarea unor chestionare privind modul în care înţelegerile au
fost respectate.



Activitatea 5. Concurs de afişe / produse media. În cadrul unei întâlniri a echipei de proiect a
fost stabilit regulamentul concursului. Activitatea elevilor a fost îndrumată şi coordonată de
cadrele didactice din fiecare şcoală. Lucrările au fost jurizate, iar cele câştigătoare au fost premiate
în cadrul unei festivităţi. Din lucrările câştigătoare a fost stabilit logo-ul proiectului.



Activitatea 6. Evaluarea proiectului.

În cadrul unei mese rodunde, la care au participat

reprezentanţi ai mediatorilor, elevilor, cadrelor didactice şi alţi invitaţi, s-a discutat despre
experienţele pozitive, dificultăţile implementării programului peer mediation şi modalităţile de
rezolvare / depăşire a acestora care au fost utilizate. Mediatorii au împărtăşit experienţele
acumulate, au discutat despre competenţele dobândite / valorificate. Echipa de proiect a realizat
evaluarea programului, prezentând beneficiile şi impactul programului, numărul medierilor
realizate, numărul de conflicte rezolvate, precum şi valorile altor indicatori utilizaţi în proiect. Ca o
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evaluare a întregului proiect, au fost făcute reflecţii individuale şi discuţii în grup, pe baza unor
repere: Cine / ce a câştigat din acest proiect? Ce aş face altfel?
6. Rezultate obţinute
Rezultatele proiectului au fost urmărite pe baza unei grile de evaluare şi a unor indicatori
specifici, ce au cuantificat gradul de realizare a obiectivelor propuse.


În cadrul proiectului au fost formaţi, în cele 4 şcoli, 60 de elevi mediatori şi s-a realizat un număr
de 22 de medieri a conflictelor elevilor de către elevi.



Derularea proiectului a implicat, de asemenea, realizarea şi utilizarea:
-

a 7 prezentări Power Point şi a 8 afişe şi pliante pentru promovarea proiectului;

-

aplicarea a 2 chestionare (iniţial şi final) la un număr total de 500 elevi şi cadre didactice, a
manualului elevului mediator şi a 7 formulare (utilizate în cadrul procesului de mediere şi
monitorizare/ înregistrare a fenomenelor de violenţă din şcoli).



Elevii mediatori formaţi în cadrul proiectului, şi-au valorificat competenţele de comunicare şi
negociere şi au dezvoltat abilităţi de lidership. Chiar dacă majoritatea cazurilor de mediere au fost
propuse de către cadrele didactice / conducerile şcolilor, numărul elevilor ce s-au adresat direct
mediatorilor fiind unul destul de redus, majoritatea elevilor şi cadrelor didactice au perceput
programul peer mediation drept o variantă viabilă de rezolvare a conflictelor şi reducere a actelor
de violenţă din şcoli.

DIFICULTĂŢI
Cea mai dificilă etapă a proiectului a reprezentat-o implementarea

programului peer

mediation. În acest sens, considerăm necesară o implicare mai activă a cadrelor didactice şi
directorilor şcolilor.
7. Reflecţii/lectii invatate
Medierea conflictelor de către elevi creează o alternativă la rezolvarea conflictelor,
neimplicând decizia adulţilor, ci bazându-se pe sprijinul unor mediatori egali. Astfel, rezolvarea
conflictului vine chiar de la cei implicaţi în direct în conflict după ce sunt ajutaţi să-şi cunoască şi
înţeleagă reciproc poziţiile şi sentimentele.
Faptul că elevilor mediatori li se acordă încrederea rezolvării unor probleme apărute în şcoală
determină responsabilizarea acestora pe tot parcursul activităţilor şcolare şi nu doar în orele acordate
desfăşurării proiectului. Au fost numeroase cazurile când raportarea conflictelor sau chiar o mediere
ad-hoc s-a produs pe holurile instituţiilor sau în sala de clasă evitând astfel dezvoltarea unor conflicte.
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Elevii învaţă astfel să-şi rezolve propriile probleme, înţeleg ce înseamnă libertatea de alegere şi
sentimentul responsabilităţii şi pot învăţa din consecinţele deciziilor lor. Elevii mediatori se simt de
folos în comunitate, conştientizează rolul lor şi devin preţuiţi în şcoală şi în afara acesteia, acest fapt
crescând încrederea în propriile forţe şi ajutându-i să se valorizeze.
Totuşi, considerăm că pentru unele conflicte (mai ales cele din liceu) este nevoie de asistenţa
unui profesor, pentru că acestea pot avea o amploare mai mare. De aceea trierea conflictelor ce
urmează a fi mediate trebuie realizată împreună cu cadrele didactice, psihologul şcolar şi conducerea
şcolii. Cel puţin la început elevii nu trebuie să se simtă singuri şi unicii responsabili de rezolvarea
cazului. Ei trebuie să fie sprijiniţi să-şi înţeleagă rolul de mediatori, să anticipeze şi eventualele eşecuri
în activitatea lor.
S-a dovedit totuşi că rezolvarea propusă de elevii mediaţi este comparabilă cu cea propusă de
instituţie, demonstrându-se, astfel, că elevii au devenit conştienţi de faptele lor şi de consecinţele
acestora. Când “pedeapsa” provine din negociere şi este acceptată, iar aplicarea ei verificată la un
anumit interval de timp, repetarea aceluiaşi tip de comportament agresiv este mai puţin probabilă. De
fapt, în cazurile noastre nu au existat recidivări.
Considerăm că şi provenienţa elevilor mediatori este importantă. Ideal ar fi ca formarea
grupului de mediatori să se bazeze pe cel puţin un elev de la fiecare clasă. Prin aceasta sunt
responsabilizaţi mai mulţi elevi, există o echipă mare şi diversă care poate răspunde variatelor tipuri de
conflicte care se nasc într-o şcoală. Astfel s-ar putea crea echipe specializate pe tipuri de conflicte
(violenţă verbală, agresiune psihică, violenţă fizică între fete, între băieţi etc.), iar identificarea
conflictelor ar fi mai eficientă.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resurse materiale: aparatură electronică (computere, videoproiector, aparat foto, cameră video,
reportofon, imprimantă, multiplicator), echipamente specifice spaţiului pentru derularea activităţilor
(masă, dulap, scaune, biblioraft, flipchart, panou, afişe, ceas), consumabile (hârtie, hârtie flipchart,
markere, pixuri de diferite culori, lipici) şi materiale realizate de către echipa de mediere formată din
elevi şi profesori (registrul de cazuri, fişe individuale, dosarele mediatorilor, formulare, cerere de
mediere, fişe de lucru).
Resurse financiare: circa 100 lei lunar pentru consumabile şi 400 lei pentru recompensarea elevilor
mediatori cu ocazia unor activităţi de evaluare sau a unor concursuri de stimulare a participării
(concurs de afişe, pliante, sloganuri etc.).
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Resurse umane: psihopedagog, 2-3 cadre didactice formatori pentru grupul de elevi şi monitori pe
parcursul desfăşurării programului de mediere.

9. Link-uri utile, referinţe
Shapiro, D., Conflictele şi comunicarea, Ed. Arc, Bucureşti, 1998
Moraru, Camelia; Negru, Oana; Subţirică, Al., Ghid de formare pentru mediatori comunitari,
Bucureşti, 2007
http://www.youtube.com/watch?v=QMi_XznYGw0 – film educativ cu privire la influenţa mediului de
viaţă asupra copiilor şi tinerilor
10. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Bobeş Luminiţa, alesandra_b2000@yahoo.com, 0740178577, Târgovişte, str. prof. Al. Vasilescu nr.1,
cod poştal 130066
Stancu Valentin, valentinstancu81@gmail.com, 0721269840, Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 13
11. Cuvinte cheie: Mediator, voluntariat, colaborare
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Instituţia: Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”
Judeţul: Harghita
Localitatea: Topliţa
Autor descriere model de buna practica: Mirela PETRUŢ
1. Titlul exemplului de buna practica
BUNĂVOINŢA NE FACE MAI FRUMOŞI!
2. Prezentare succintă a modelului de buna practică
„Bunăvoinţa ne face mai frumoşi” reprezintă atât un îndemn la o atitudine pozitivă, cât şi un
program de intervenţie pentru prevenirea şi combaterea violenţei.
Scopul programului a fost enunţat în termenii dezvoltării unor atitudini pozitive în relaţionarea
elevi-elevi, profesori-elevi, pentru a diminua violenţa verbală şi cea atitudinală.
Alte verbe de operaţionalizare pentru concretizarea acestui scop au fost: monitorizarea şi
orientarea elevilor (cu manifestări de violenţă verbală şi fizică), semnalarea actelor de violenţă de către
elevi, manifestarea atitudinilor asertive în comunicarea actorilor educaţionali, informarea privind
cauzele violenţei, utilizarea unor modalităţi spirituale /de tradiţie specifice spaţiului local pentru
orientarea comportamentelor pozitive ale elevilor.
Grupul ţintă a cuprins atât elevi care au manifestat violenţă verbală şi fizică, cât şi elevi şi
cadre didactice cu posibile manifestări de acest gen.
Beneficiari proiectului au fost elevii, părinţii, cadrele didactice.
Colaboratorii au reprezentat şi alte instituţii locale: psiholog, medic, preot, poliţist, părinţi şi
bineînţeles elevi, cadre didactice şi nedidactice, Comisia de prevenire şi combatere a violenţei din
şcoală.
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3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Programul s-a derulat în anul şcolar 2009/2010.
Pe parcursul anului şcolar precedent, o serie de elevi au participat la activităţi de consiliere
pentru că au fost marginalizaţi şi insultaţi. Alţi elevi au fost cuprinşi în activităţi de consiliere şi
monitorizare comportamentală pentru violenţă verbală şi fizică (bătaie). Elevii unei clase a X-a au avut
la finalul anului un număr mare de absenţe. În cazul tuturor acestor elevi au fost analizate relaţiile din
interiorul clasei pe baza unui test sociometric, a unui chestionar şi prin interviuri în vederea
identificării imaginii unuia despre celălalt.
În toate cele trei situaţii prezentate mai sus, au fost identificate posibile cauze ale violenţei:
‐

o intercunoaştere sumară rămasă la nivel de etichetare, de prejudecăţi sociale, ceea ce genera
comportamente şablon, imitate pentru aşa zisa “adaptare”;

‐

şomaj în masă, în cazul părinţilor, divorţuri, plecare în străinătate (elevii descărcau tensiuni ce
ţin de problemele în familie, cu implicaţii asupra propriilor persoane, aveau o slabă imagine de
sine).

4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Schimbări propuse:
‐

semnalarea de către elevi a actelor de violenţă la nivelul clasei şi al şcolii;

‐

monitorizarea şi consilierea elevilor cu manifestări de violenţă pe o perioadă de 8 săptămâni,
apoi cel puţin de 2 ori pe semestru până la terminarea studiilor în şcoala noastră (acţiune
realizată de consilierul şcolar).
Îmbunătăţiri propuse:

‐

informarea elevilor, semestrial, cu privire la variatele cauze ale violenţei şi modalităţi de
reducere şi reorientare a tensiunilor conflictuale.
Ameliorări:

‐

scăderea numărul elevilor cu manifestări de violenţă verbal şi fizică;

‐

reducerea numărului absenţelor nemotivate.

67

5. Acţiuni întreprinse
Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:
‐

monitorizarea şi consilierea elevilor cu manifestări de violenţă verbală şi fizică, pe baza
încheierii unui contract de monitorizare comportamentală;

‐

organizarea de întâlniri cu părinţii elevilor cu manifestări de violenţă în cadrul Comisiei de
prevenire şi combaterea violenţei din şcoală;

‐

activităţi pe teme de intercunoaştere, realizate de profesorii diriginţi şi consilierul şcolar;

‐

activităţi de informare a cadrelor didactice privind monitorizarea elevilor cu manifestări de
violenţă (consilii profesorale);

‐

amplasarea unei cutii (poştale) la intrarea elevilor în şcoală - “Cutia cu veşti” - în care elevii
pot pune bileţele pentru a semnala cazuri de violenţă;

‐

organizarea de întâlniri interactive ale elevilor cu specialişti: psiholog, medic, poliţist, preot
etc.;

‐

organizarea, în perioada 7-14 decembrie, a săptămânii dedicate unei atitudini comportamentale
pozitive - “Săptămâna bunăvoinţei” - exprimată prin acte caritabile.

6. Rezultate obţinute
Principalele rezultate /schimbări /ameliorări sunt următoarele:
-

modificarea pozitivă a comportamentelor elevilor monitorizaţi şi, de aici, atitudinea de
recunoaştere a rolului şcolii de către părinţii elevilor în cauză;

-

scăderea numărului de absenţe (s-a menţinut, însă, numărul cazurilor de violenţă fizică - 12/an);

-

schimbarea atitudinilor cadrelor didactice faţă de elevii monitorizaţi; s-a redus numărul
cazurilor de etichetare a elevilor datorată rezultatelor lor şcolare (a rămas un număr redus de
cadre didactice care ironizează mai departe elevii monitorizaţi, în faţa clasei);

-

creşterea coeziunii la nivelul claselor de elevi;

-

diminuarea numărului de elevi marginalizaţi (insultaţi).

ASPECTE NEGATIVE
Ce nu a mers?
-

iniţierea şi participarea cadrelor didactice la activităţi de comunicare asertivă;
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-

nici un elev nu a semnalat cazuri de violenţă, prin bileţele în “Cutia de veşti”.

7. Reflecţii/lecţii învăţate
Ce am învăţat?
-

există deficienţe la nivelul unităţii de cerinţe exprimată de cadrele didactice faţă de elevi;

-

se pune un accent exagerat pe însuşirea materiei, în detrimentul educării comportamentelor;
aceasta este lăsată “de la sine”;

-

elevii sunt receptivi, dar au nevoie de sprijinul tuturor cadrelor didactice;

-

acţiunile şcolii sunt insuficiente, mai ales în situaţiile în care părinţii, fiind preocupaţi de grija
locului de muncă şi de alte probleme ale vieţii de zi cu zi, nu sunt dispuşi /nu pot să se implice
sau sunt plecaţi în străinătate;

-

resurse materiale şi financiare la nivelul şcolii sunt precare, insuficiente pentru realizarea
activităţilor de intercunoaştere în afara orelor de curs.
Problemele şi dificultăţile întâmpinate nu trebuie să constituie, însă, elemente demotivante

pentru continuarea proiectului. Identificarea acestora constituie, în acelaşi timp, baza pentru evitarea
sau diminuarea acţiunii lor, prin atragerea de resurse umane şi financiare suplimentare.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resurse umane: elevi, profesori diriginţi, părinţi, consilier şcolar, Comisia de prevenire şi
combatere a violenţei din şcoală, reprezentanţi ai comunităţii locale (psiholog, medic, poliţist, preot).
Resurse financiare: fonduri ale Asociaţiei părinţilor pe şcoală.
Resurse materiale: săli de clasă, sală multimedia, aparatură pentru diseminare.
9.

Persoana de contact pentru mai multe referinte

Liliana Matei, profesor psihopedagog lilianamatei1@yahoo.com
10. Cuvinte cheie: bunăvoinţă, intercunoaştere, şansă
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA
Instituţia: Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
Judeţul: Maramureș
Localitatea: Baia Mare
Autor descriere model de buna practica: Prof. psiholog Ambruș Cristina
1. Titlul exemplului de buna practica
Violența în mediul școlar: de la relații interpersonale la parteneriatul școală – familie
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Exemplul de bună practică descris în cele ce urmează pornește de la o situație a unui elev de
clasa a V-a, C.I., o situație pe cât de reală, pe atât de delicată.
Literatura de specialitate în domeniul psihologiei educaționale susține ideea că unul dintre
factorii responsabili de apariția fenomenelor de violență în mediul școlar este micro-climatul familial
(relațiile de ordin emoțional dintre membrii familiei).
Comportamentul elevului C.I. se modifică radical și se transformă într-unul dezadaptativ și
indezirabil în momentul în care este informat (de către colegii de clasă) că a fost luat de către familia
sa adoptivă în asistență maternală. Un astfel de eveniment-șoc (pe care îl putem numi pe bună dreptate
traumatic) provoacă în mod evident o turnură/schimbare radicală în viața și evoluția unui copil. Iar
noi, dascălii, alături de familie avem responsabilitatea/datoria de a interveni în vederea
„reajustării”/„remodelării” drumului de viață a acestuia.
Intervenția a fost realizată atât la solicitarea dirigentului clasei a V-a, cât și a directorului
unității de învățământ.
3. Situaţia/contextul care a determinat apariţia modelului de buna practica
Elevul C.I., clasa a V-a, Școala cu cls. I – VIII „Petre Dulfu”, Baia Mare prezenta o serie de
comportamente neadecvate vizavi de membrii familiei, colectivul clasei și colectivul de cadre
didactice al clasei.
Comportamentele neadecvate se manifestau în următoarele forme:
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‐

încălcarea regulamentului de ordine interioară (R.O.I.) prin absențe nemotivate de la ore, întârzieri
zilnice la programul școlar, plecarea de la școală înainte de terminarea programului;

‐

întreruperea frecventă a bunului demers/desfășurării orelor de curs;

‐

violență verbală (folosirea unui limbaj neadecvat la adresa colegilor/familiei/cadrelor didactice);

‐

violență fizică (lovituri aplicate colegilor de școală și mamei adoptive);

‐

neachitarea de către elev a sarcinilor și obligațiilor școlare (nu efectua temele pentru acasă, în clasă
nu lua notițe, deși era rugat frecvent să noteze ceea ce este scris pe tablă);

‐

motivație scăzută pentru învățare.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care aţi dorit sa le rezolvaţi
Intervenția noastră s-a centrat pe următoarele aspecte:

‐

revizuirea/(re)statuarea relațiilor elevului C.I. cu familia adoptivă;

‐

revizuirea/(re)statuarea relațiilor elevului C.I. cu colegii de clasă și colectivul de cadre didactice;

‐

ameliorarea/îmbunătățirea atitudinii elevului față de școală/obligațiile și sarcinile școlare;

‐

ameliorarea/îmbunătățirea atitudinii elevului față de autoritatea școlară (Comentariu:

această

relație cu autoritatea școlară impune o revizuire întrucât există în genere un fenomen de
respingere/rejectare de către mulți elevi a normelor și regulilor de conduită impuse de școală –
aceste norme sunt de regulă percepute ca fiind „constrângătoare”);
‐

restabilirea unui climat de încredere între membrii familiei (singura relație pe care elevul C.I. o
accepta fiind aceea cu sora lui, în vârstă de 5 ani);

‐

asistență psihopedagogică oferită colectivului de cadre didactice/echipei manageriale a școlii în
vederea oferirii de instrumente/resurse necesare gestionării adecvate a unor astfel de situații;

‐

recalibrarea parteneriatului școală – familie – comunitate.
5. Acţiuni întreprinse
Activități întreprinse de psiholog la nivel de colectiv profesoral/echipă managerială:

‐

dezbateri/discuții purtate cu colectivul de cadre didactice, conducerea unității școlare precum și cu
comisia

de

învățători/diriginți

a

școlii

relativ

la

prezentarea

cazului,

oferindu-le

instrumente/resurse de gestionare eficientă a unor situații similare – în virtutea principiilor de
educație incluzivă (copii din învățământul de masă proveniți din Casele de Tip Familial sau
adoptați);
Acțiuni întreprinse de psiholog împreună cu dirigintele/colectivul de cadre didactice al clasei:
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‐

responsabilizarea elevului în clasă pentru a-l face pe acesta să se simtă valorizat în colectivul clasei
(elevul era rugat să verifice sala de clasă la terminarea programului școlar, aducă în fiecare zi
materiale didactice din încăperile unde erau depozitate acestea – hărți, planșe, mulaje, dicționare)
etc.
Acțiuni întreprinse de psiholog împreună cu părinții:

‐

responsabilizarea elevului în relația cu sora mai mică (în fiecare zi o ajuta pe aceasta să se
pregătească pentru grădiniță, să o supravegheze acasă în timpul jocului, să îi dea de mâncare să o
însoțească pe mamă la cumpărături, etc.)

‐

stabilirea unui set de reguli care marchează relațiile între membrii familiei (stabilirea granițelor);

‐

utilizarea adecvată a repertoriului de contingențe (aprecieri, întăriri, recompense și pedepse) relativ
la comportamentele dezirabile/indezirabile ale elevului;
Activități întreprinse de psiholog în cadrul consilierii psihologice individuale:

‐

recalibrarea și întărirea relației părinți – elev (reașezarea raporturilor/relațiilor sale interpersonale
cu membrii familiei);

‐

trainingul abilităților sociale („recuperarea socială” – elevul a învățat să „citească” corect situațiile
sociale în care se află – restructurare cognitivă);

‐

învățarea unor comportamente non – violente ca răspuns la diferitele situații – comportamente
dezirabile din punct de vedere social;

‐

întărirea stimei de sine (prin activități menite să valorizeze elevul, identificând resursele sale
personale de gestionare a situațiilor sociale).
6. Rezultate obţinute
Ce a mers?
În urma intervenției/demersului realizat, elevul:

‐

a acceptat responsabilitățile primite și s-a dovedit a fi cooperant în cadrul ședințelor de consiliere
individuală;

‐

a restabilit relațiile de comunicare cu membrii familiei/colegii de clasă, școală și colectivul de
profesori (relații marcate de non-violență);

‐

și-a modificat/ameliorat atitudinea față de membrii familiei/colegii de clasă și colectivul
profesoral;

‐

și-a modificat viziunea și „percepția” asupra situațiilor prin care trece, învățând modalități non –
violente de adaptare socială;
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‐

a învățat că poate avea încredere în propria persoană, că este iubit și acceptat de către cei din jur
(familie, colegi, profesori, prieteni).
Ce nu a mers?
Elevul continuat să manifeste rezistență relativ la rezolvarea sarcinilor/obligațiilor școlare.
7. Reflecţii/lecţii învățate
O școală se definește prin excelență ca fiind o organizație care învață din experiențele prin care

trece. Așadar, vom da mai jos câteva exemple de lecții învățate de școală, familie și în primul rând de
elev:
‐

școala își asumă responsabilitatea construirii unei relații eficiente/corecte cu elevii/familiile
acestora;

‐

autoritatea școlară trebuie să cunoască aspecte legate de mediul familial/climatul familial, mediul
economic și social din care provin copiii și familiile lor;

‐

școala apelează la resursele umane cheie (psihologul școlar din CSAPP/CJAPP) pentru evitarea
unor situații similare sau soluționarea eficientă a acestora;

‐

organizarea de lectorate/ședințe cu părinții în vederea construirii unei relații adecvate cu părinții
elevilor și membrii comunității;

‐

demersul de asistență psihopedagogică/intervenție psihologică trebuie să fie opera concertată și
responsabilă a mai multor factori educaționali: școala, familia, reprezentanții Direcțiilor de
Protecție a Copilului;

‐

familia integrează în istoria sa această experiență (învață să gestioneze comunicarea cu copiii – ce
anume le transmitem și mai ales când precum și cu autoritatea școlară);

‐

elevul învață că e valorizat, acceptat necondiționat, iubit și respectat de către cei din jur, în ciuda
experiențelor de viață negative generate de conflicte interioare/exterioare; el învață să se
autodefinească și să își identifice locul și rolul în familia sa adoptivă.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici

‐

Resurse umane implicate: elev, părinți, consiliul consultativ al profesorilor, consiliul consultativ al
clasei, conducerea școlii;
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‐

Resurse materiale implicate: Centru/Cabinet școlar de asistență psihopedagogică (CJAPP/CSAPP),
fișe de lucru, articole și cărți de specialitate, prezentări relative la impactul fenomenului violenței
asupra relațiilor din contextul educațional.
9. Link-uri utile, referinţe
Bibliografie:

1. Peterman, Franz, Döpfner, Manfred & Schmidt, Martin (2010) – Tulburări de comportament
antisocial – agresiv, ediția a II-a revizuită, Editura RTS, Cluj – Napoca;
2. Peterman, Franz & Peterman, Ulrike (2006) – Program de intevenție pentru copiii agresivi,
Editura RTS, Cluj – Napoca.
3. Șoitu, Laurențiu & Hăvârneanu, Cornel (2001) – Agresivitatea în școală, Editura Institutul
European, Iași.
10. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
1. Prof. Orha Monica, director, Școala cu clasele I – VIII „Petre Dulfu”, Baia Mare – telefon:
0744/848857, e-mail: monaorha@yahoo.com
11. Cuvinte cheie
parteneriat, responsabilizare, praxis educațional
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ
Instituţia: Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicu Albu’’
Judeţul: Neamţ
Localitatea: Piatra-Neamţ
Autori descriere model de buna practică: prof. Tania Aruxandei,
prof. dr. ing. Romiţa Ţiglea Lupaşcu
1. Titlul exemplului de bună practică
SĂ PĂSTRĂM SUFLETUL INOCENT AL COPILĂRIEI. PROGRAMUL PEER
MEDIATION DUPĂ MODELUL CERCURILOR ŞCOLARE PE OBIECTE
2. Prezentarea succintă a modelului de bună practică
Am conceput introducerea programului peer mediation în şcoală sub forma unui cerc (de tipul
cercurilor şcolare pe obiecte) cu denumirea: „Să păstrăm sufletul inocent al copilăriei” deoarece
implementarea sub această formă i-a conferit un caracter de permanenţă: elevii au fost observaţi şi
pregătiţi continuu pentru a se putea completa cu uşurinţă grupele de mediatori în fiecare an. Totodată,
alegerea mediatorilor a căpătat un grad mai mare de obiectivitate datorită posibilităţii observării lor
într-un timp mai îndelungat, fiind astfel selectaţi cei cu reale calităţi de mediator sau înlocuiţi rapid
atunci când apar conflicte de interese.
3. Situaţia/contextul care a determinat apariţia modelului de bună practică
În ultima perioadă a luat amploare o formă de violenţă manifestată de către unii elevi faţă de
colegii lor de clasă şi anume hărţuirea psihologică a elevilor care iau note bune, care răspund la ore sau
sunt premianţi. Fenomenul se manifestă sub forma violenţei verbale care afectează, în principal, stima
de sine; victimele se simt devalorizate, îşi pierd încrederea în posibilităţile proprii, devin anxioase, nu
mai răspund la ore de teama ironiilor colegilor.
Fenomenul se poate observa mai mult în timpul orelor: copiii care răspund, care emit păreri
originale şi sunt apreciaţi de profesori, care îşi fac temele corect, iau note bune etc. sunt ironizaţi,
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batjocoriţi, ,,bruiaţi’’ atunci când răspund, chiar în timpul lecţiei. Există elevi care îşi hărţuiesc
sistematic victimele. Copiii agresaţi devin timizi, retraşi, nu mai ies în evidenţă, sunt descurajaţi şi
marginalizaţi.
De asemenea, în multe clase există elevi cu CES - primele „ţinte” ale agresiunilor de tot felul –
care conştientizează diferenţa şi se izolează, suportă o vreme, apoi izbucnesc, iar ieşirile lor sunt
uneori cumplit de violente.
În ultimii ani, colectivele claselor a V-a se formează în şcoala noastră din elevi care provin din
mai multe clase: unii au urmat învăţământul tradiţional, alţii alternativa Step by Step; la aceştia se
adaugă elevi veniţi din alte şcoli. Am pornit de la ideea că această situaţie ar putea fi o cauză a
comportamentelor descrise mai sus.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care aţi dorit să le rezolvaţi
În primul rând s-a urmărit responsabilizarea celor implicaţi: părinţi, profesori diriginţi, alţi
profesori care predau la clasă, elevii violenţi, elevii – victimă, elevii din clasele unde se manifestă
fenomenul de violenţă.
Toţi aceştia au fost antrenaţi în activităţile de conştientizare şi stopare a fenomenului, prin
colectare de informaţii cu privire la elevii care tind să se manifeste în acest mod, frecvenţa cu care se
manifestă, comportamentele victimelor care determină începerea hărţuirii, momentele alese pentru
manifestare, moduri de manifestare, posibili „aliaţi” din rândul colegilor de clasă.
Activităţile în care au fost antrenaţi elevii au urmărit să-i apropie, să-i ajute să se cunoască mai
bine, să-şi descopere pasiuni comune, să devină solidari în cadrul colectivului, să urmărească
interesele acestuia, să se accepte aşa cum sunt, să se mândrească cu rezultatele colectivului, indiferent
cine a contribuit la obţinerea lor, să-şi susţină colegii în competiţii şi concursuri, să se ajute şi să se
respecte reciproc.
5. Acţiuni întreprinse
Exemplul de bună practică propus implementează, într-o formă originală programul peer mediation
după modelul cercurilor pe obiecte. Aceasta a presupus o serie de activităţi şi anume:
Etapa I
-

selectarea elevilor pentru cerc;

-

organizarea cercului şi alegerea denumirii;
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-

stabilirea structurii de conducere;

-

redactarea unui Regulament al cercului şi stabilirea unui program de activitate;

-

selectarea profesorilor coordonatori (directorul şcolii, diriginţii, alţi profesori interesaţi);

-

amenajarea spaţiului;

-

stabilirea unei bibliografii minime care să vină în sprijinul profesorilor coordonatori.

Etapa II
-

activităţi în cadrul celor patru cercuri denumite cluburi: Clubul de creaţie literară „Anonimii”,
Clubul de desen „Policromie”, Clubul „Drepturile copilului” şi Clubul „Împreună împotriva
violenţei”; aceste activităţi au facilitat selectarea grupelor de mediatori dintre membrii cercului
care dovedeau interes şi obiectivitate;

-

pregătirea mediatorilor care s-a consolidat prin implicarea lor în activităţile cercului
desfăşurate sub forma unei Campanii de informare pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
şcoală: realizarea unor postere, afişe, fluturaşi şi răspândirea lor în şcoală, articole în revista
şcolii şi în revista Clubul de creaţie literară „Anonimii”.

Etapa III
-

medierea conflictelor, care s-a realizat prin jocuri de rol, în care au fost antrenaţi atât elevii
implicaţi în conflicte, cât şi mediatorii; aceştia au imaginat adevărate scenarii pornind de la
situaţiile reale (cu schimbarea „rolurilor”), încercând să găsească împreună o soluţie de
aplanare a conflictelor şi de prevenire a lor în viitor.

6. Rezultate obţinute
-

Activităţile de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii
concrete de violenţă (auto-control, negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de autoapărare etc.) au îmbunătăţit vizibil relaţiile în cadrul colectivelor.

-

Cu prilejul concursurilor / expoziţiilor tematice, la care au fost invitaţi specialişti care să
prezinte într-un mod interactiv teme legate de violenţa şcolară, elevii s-au implicat sincer şi în
număr mare.

-

A fost editat un alt număr al ziarului ,,Drepturi de nota 10’’.

-

S-a realizat şi tipărit o carte de colorat cu titlul Copiii nu sunt violenţi şi a fost popularizată în
rândul preşcolarilor şi a şcolarilor mici.

-

S-au organizat dezbateri şi mese rotunde cu tema Şcoala fără violenţă şi expoziţii de desene.

-

A fost publicat un volum care conţine creaţiile elevilor intitulat „Suflet de copil”.
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-

Implicarea copiilor pregătiţi în medierea conflictelor apărute între colegi a fost benefică,
înlocuind cu succes tradiţionalele ,,sancţiuni’’.

ASPECTE NEGATIVE
Din păcate, în activitatea noastră am întâlnit şi dificultăţi: neimplicarea unor diriginţi; resurse
materiale limitate pentru realizarea publicaţiilor; lipsa timpului; dificultăţi în luarea deciziilor cu
privire la membrii grupelor de mediatori datorită nivelului apropiat de pregătire al acestora; renunţarea
unor elevi la acest program; refuzul unor elevi implicaţi în conflict de a accepta intervenţia
mediatorului.
7. Reflecţii/lecţii învăţate
De multe ori ne grăbim în aplicarea sancţiunilor în orice situaţie de încălcare a regulamentelor.
Ideal ar fi să ne întrebăm ce am făcut pentru prevenirea fenomenelor nedorite. Şcoala ar trebui să
elaboreze strategii de prevenire şi control, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora. Toate
acestea să fie popularizate în rândul elevilor (mai ales al celor care ar trebui cu prioritate să le
cunoască) într-o formă atractivă pentru copii, să nu se limiteze la expuneri de documente şi situaţiiproblemă.
În multe dintre măsurile luate în şcoli se perpetuează stereotipia şi formalismul. Se consideră
că includerea unor sancţiuni în regulament rezolvă problemele de la sine şi nu se mai iau alte măsuri
vizând prevenţia şi controlul fenomenului violenţei.
Uneori regulamentele devin, dintr-un instrument util de prevenire şi combatere a violenţei, un
mijloc formal de „acoperire” a lipsei de iniţiativă, adică „avem regulament, trebuie respectat, dacă nu,
aplicăm sancţiunile”, fără să ne gândim că ar trebui să facem ceva pentru a nu ajunge în situaţia de a
sancţiona. Oferirea unui model bazat pe constrângere dă ocazia elevilor să deprindă exact genul de
conduită pe care dorim să-l prevenim.
Iată de ce, aceste activităţi care la prima vedere nu au legătură cu fenomenul violenţei, pot fi de
un real folos pentru îmbunătăţirea relaţiilor între membrii unei colectivităţi şcolare.
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune practici
Resurse umane: 10 persoane (diriginţi) care au colectat şi înregistrat datele cu privire la
cazurile de violenţă; 5 persoane care au elaborat chestionarele şi au prelucrat datele, 4 profesori
78

coordonatori de cerc; 6 profesori de specialităţi diferite; 3 membri ai Comisiei pentru siguranţa în
mediul şcolar; 20 de părinţi, aproximativ 200 de elevi; 3 membri ai Consiliului elevilor; consilierul
educativ şi directorul şcolii.
Resurse materiale: spaţiul Cabinetului pentru activităţi extracurriculare,

calculator,

imprimantă, cărţi, servicii Internet, consumabile.
Resurse financiare: contribuţia unor sponsori pentru publicaţii.
9. Link-uri utile, referinţe
www.trainig.ise.ro Cursul „Tinerii împotriva violenţei”
www.scoalanicualbu.infologht.ro
10. Persoana de contact pentru mai multe referinţe
prof. Tania Aruxandei, aruxtanya@yahoo.com, tel.: 0233271171, str. Al. Lăpuşneanu, bl. C4
prim, sc. A, ap. 20, Piatra-Neamţ
prof. Romiţa Ţiglea Lupaşcu, romitalupascu@yahoo.com, tel.: 0722921213, sat Bistriţa, nr. 84,
com. Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ
11. Cuvinte cheie: Jocul – inamicul violenţei; Jocul ne face buni; Prin joc suntem egali.
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ
ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ
PROGRAM EDUCATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI SCOLARE
IN RANDUL ELEVILOR AI CAROR PARINTI SUNT PLECATI LA MUNCA PESTE
HOTARE

Instituţia: Grupul Şcolar Tehnic
Judeţul: Teleorman
Localitatea: Videle
Autor descriere model de bună practică: Prof. Popescu Gabriela

1. Titlul exemplului de bună practică
CASA NOASTRĂ NU-I ACASĂ
2. Prezentare succintă a modelului de bună practică
Proiectul este inspirat din viaţa reală a multor copii din liceul nostru, cu părinţi care, în absenţa
unui loc de muncă, pleacă în străinătate. Pe fondul acestei rupturi în familie, apare, deseori, pericolul
abandonului şcolar sau cel al vulnerabilităţii copilului de a intra în anturaje nefaste sau de a comite ori
a fi victimă a unor fapte violente.
Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de aceşti copii, iar beneficiarii direcţi sunt atât
ei, cât şi familiile lor; beneficiar indirect este comunitatea deoarece, implicându-i pe copii în proiectul
nostru, nu mai comit fapte antisociale in comunitate.
Selecţia copiilor care au fost implicaţi în proiect s-a făcut pe baza discuţiilor cu profesorii
diriginţi, care cunosc numele copiilor cere se află în această situaţie. Apoi echipa de proiect a discutat
cu fiecare în parte pentru a le prezenta proiectul şi a le propune asocierea la acesta.
Obiectivul general: Dezvoltarea unei atitudini de solidaritate şi responsabilizare socială a
grupurilor şi persoanelor care interacţionează cu copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, prin cultivarea unor competenţe psihologice, afective şi comportamentale, în scopul
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diminuării impactului psiho-socio-afectiv pe care-l are plecarea părinţilor asupra copiilor, precum şi
dezvoltarea unor bune practici de acţiune comunitară, adaptată acestei probleme.
3. Situaţia /contextul care a determinat apariţia modelului de bună practică
Prezentul proiect, derulat pe parcursul anului scolar 2010/2011 la Grupul Scolar Tehnic Videle, judeţul Teleorman, s-a născut din nevoia de a aduce o mângâiere sufleteasca acelor copii
despărţiţi de părinţii lor, plecaţi la muncă în străinătate. Din păcate, in societatea contemporană tot
mai multe familii se confruntă cu neajunsurile, cu probleme precum: şomajul, lipsa banilor,
imposibilitatea de a găsi un loc de muncă. Soluţia salvatoare este munca peste hotare, care ajută
financiar familia, dar lasă un gol imens în sufletul copiilor care duc dorul părinţilor şi le resimt lipsa.
Rămaşi acasă, copiii sunt în grija bunicilor care, de cele mai multe ori, nu mai au autoritate asupra lor,
aşa încât riscul ca aceşti copii să intre in anturaje nefaste şi să devină surse de violenţă este crescut.
Prin prezentul proiect încercăm să-i antrenăm în diferite activităţi pentru a-i determina să
petreacă tot mai puţin timp în aceste anturaje şi pentru a-i face să nu se simtă singuri. De asemenea,
am discutat cu copiii pentru a-i face sa conştientizeze faptul că părinţii au ales aceasta soluţie tot
pentru ei, pentru a le face viaţa mai bună.
4. Sarcinile/problemele/aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm
Echipa de proiect, formată din profesori, elevi, părinţi ai elevilor (care sunt în ţară), psiholog,
reprezentanţi ai comunităţii locale, a avut ca obiectiv principal integrarea acestor copii lipsiţi de
prezenţa părinţilor şi de afecţiunea acestora în societate, în vederea prevenirii implicării lor în fapte cu
caracter antisocial. Practic, membrii proiectului au format o comunitate al cărei interes l-a constituit
socializarea acestor tineri cu ceilalţi tineri de vârsta lor, cu familiile lor şi cu celelalte persoane din
comunitate.
5. Acţiuni întreprinse
In cadrul proiectului s-au întreprins numeroase acţiuni, precum:
-

"Povestea mea" - Întâlniri cu aceşti copii în cadrul cărora fiecare şi-a spus povestea vieţii
pentru a se prezenta în faţa membrilor echipei.

-

" Casa noastră este şi a ta!"; " Fii oaspetele nostru!" - activităţi de week-end: elevii din
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grupul ţintă au fost invitaţi acasă la ceilalţi elevi, voluntari în proiect, unde pot suplini lipsa
propriilor părinţi în preajma "părinţilor de week-end". Aici ei au fost îmbrăţişaţi cu căldură de
părinţii gazdă care au înţeles nevoia de a fi alături de ei, au conştientizat cât de greu este să fii
copil şi să găseşti casa pustie când te întorci de la şcoală. Pentru a-i face să treacă peste aceste
suferinţe, familiile i-au tratat ca pe copiii lor, musafirii au avut acelaşi program cu copilul
gazdă: activităţi recreative, sarcini gospodăreşti, plimbări, teme şi studiu individual.
-

" Dragostea online între părinţi şi copii" - acţiuni în cadrul cărora elevii din grupul ţintă care
nu au acces la Internet acasă au putut comunica online cu părinţii lor. În acest sens, tinerilor li
s-a oferit şansa ca, de câteva ori pe săptămână, să poată comunica pe Internet cu părinţii prin
Skype, accesul făcându-se fie de acasă de la voluntari, fie din laboratoarele de informatică ale
liceului.

-

" Ce bine este acasă!" - vizite ale echipei de proiect la domiciliul elevilor din grupul ţintă în
perioadele în care părinţii acestora au venit, pentru scurt timp, în ţară, pentru a se cunoaşte şi
pentru a discuta despre situaţia copiilor.

6. Rezultate obţinute
În urma derulării proiectului s-a redus considerabil procentul absenteismului de la ore al
acestor elevi şi s-a modificat atitudinea lor faţă de şcoală şi faţă de învăţătură, obţinând rezultate mai
bune. De asemenea, situaţia s-a ameliorat simţitor şi în plan afectiv, reuşind să depăşească
dezechilibrul care se produsese în momentul plecării părinţilor. Astfel, rezervele în comunicare, apatia,
atitudinile nihiliste de tip "nici mie nu-mi pasă de voi, dacă vouă nu vă pasă de mine, nu-mi pasă de
nimic" au dispărut în urma apropierii acestor copii de "părinţii gazdă". Mai mult, graţie stimulării
acestora de a pătrunde în sufletul copiilor, în urma discuţiilor, copiii au înţeles cauza reală a plecării de
acasă a părinţilor, renunţând apoi la a-i mai învinui pentru alegerea făcută.
Un aspect demn de remarcat este reprezentat şi de faptul că, datorită proiectului, mulţi elevi
din grupul ţintă şi-au modificat modul de percepere a lumii, a diferitelor situaţii neplăcute. Astfel,
văzând în presa scrisă şi audio - TV numeroase cazuri de violenţă (tentative de sinucidere,
infracţionalitate, bătăi) sau abandon şcolar îşi exprimă în mod deschis dezaprobarea faţă de aceste
gesturi, conştientizând că ele nu sunt o soluţie. Aşadar, putem spune că drept urmare a derulării
proiectului s-a îmbunătăţit foarte mult echilibrul emoţional-afectiv al copiilor, care nu se mai simt
izolaţi şi singuri în absenţa părinţilor.
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ASPECTE NEGATIVE
Partea slabă a proiectului a fost reprezentată de modul în care o parte a comunităţii a perceput
sensul acţiunilor noastre. Astfel, mulţi părinţi nu au înţeles că prin ceea ce facem nu solicitam sprijin
material, ci doar afectiv şi emoţional, pe care, prin experienţa de părinte, îl puteau da oricând copiilor
care au rămas singuri acasă. Sperăm ca în viitor aceştia să reacţioneze mai prompt, să nu mai fie atât
de rezervaţi.
7. Reflecţii/lectii învățate
În urma acestui proiect am înţeles cât este de important să fii sensibil la nevoile celuilalt,
deoarece numai aşa poţi avea satisfacţia că nu ai trecut degeaba prin viaţă. De asemenea, un alt lucru
pe care l-am aflat, a fost acela că un copil este sortit să poarte icoana mamei în suflet de la naştere şi
că, oricât de mult ar încerca alte "mame" sa o suplinească pe cea naturală, copilul tot va tânji după
glasul ei, după mângâierea ei, tot îi va duce dorul şi grija. Din păcate, în multe cazuri se întâmplă ca, o
voce duioasă auzită printr-un telefon scurt o dată pe lună, să devină, în timp, o voce străină pentru
copilul crescut în absenţa mamei şi pentru care mâncarea are gustul banilor din străinătate.
În încheiere nu-mi rămâne decât să le recomand şi celorlalte unităţi de învăţământ şi diferitelor
fundaţii şi organizaţii să se implice în mod activ în viaţa acestor copii, pentru a-i face să simtă că deşi
singuri, ei nu sunt singuri acasă.
"Am învăţat unele lucruri în viaţă pe care vi le
împărtăşesc şi vouă!!
Am învăţat că nu poţi face pe cineva să te iubească
Tot ce poţi face este să fii o persoană iubită.
Restul … depinde de ceilalţi.
Am învăţat că oricât mi-ar păsa mie
Altora s-ar putea să nu le pese.
Am învăţat că durează ani să câştigi încredere
Şi că doar în câteva secunde poţi să o pierzi.
Am învăţat că nu contează CE ai în viaţă
Ci PE CINE ai.
Am învăţat că oricum ai tăia
Orice lucru are două feţe.
( Octavian Paler , " Am învăţat")
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8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Din punct de vedere material şi financiar, proiectul s-a realizat graţie echipei de proiect, aşadar
din bugetul celor implicaţi în activităţi - profesorii si familiile gazdă.
Resursa umană

a fost

atât internă (elevi, profesori), cât şi externă (părinţi, psiholog,

reprezentanţi ai comunităţii locale), adică oameni care au fost sensibili în faţa golului sufletesc al
acestor copii.
9. Persoana de contact pentru mai multe referințe
Consilier educativ, prof. Popescu Gabriela; email: gabriela_popescu76@yahoo.com
Tel.: 0769676793
10. Cuvinte cheie: Afecţiune, grijă, îmi pasă de ceilalţi.
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MODEL DE BUNA PRACTICA
IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI IN SCOALA

Institutia: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Judetul: Vaslui
Localitatea: Vaslui
Autor descriere model de buna practica: prof. Elena Bărbieru

1. Titlul exemplului de buna practica
Proiectul „Spune Stop violenţei”
2. Prezentare succinta a modelului de buna practica
Proiectul “Spune Stop violenţei” este un proiect de peer-education derulat în Liceul “Emil Racoviţă”
Vaslui, de-a lungul a douăsprezece săptămâni, în care împreună cu profesorul psihopedagog al liceului
am avut întâlniri săptămânale cu cei 12 elevi instruiţi pentru a-i informa pe colegii lor despre riscurile
şi consecinţele comportamentelor violente. Primele 6 întâlniri s-au desfăşurat sub forma unor sesiuni
de consiliere de grup, în care am abordat diferite aspecte legate de violenţă. Următoarele 4 săptămâni
au fost dedicate lucrului în grup pentru realizarea unor pliante, fluturaşi, prezentare PPT, spot
publicitar la radioul şcolii. Săptămâna a unsprezecea a fost destinată campaniei „Săptămâna fără
violenţă în şcoală”, în care elevii voluntari au distribuit colegilor materialele realizate şi au diseminat
informaţiile identificate/sistematizate în timpul sesiunilor de lucru; în cea de a douăsprezecea
săptămână am realizat evaluarea finală a proiectului.
3. Situatia/contextul care a determinat aparitia modelului de buna practica
Proiectul „Spune Stop Violenţei!” s-a derulat în lunile februarie-aprilie ale anului 2008. În liceu nu
existau situaţii de violenţă manifestă, proiectul având un caracter preventiv. Am urmărit formarea unui
grup de 12 adolescenţi pentru promovarea în rândul colegilor din liceu a non-agresivităţii ca atitudine
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şi stil de viaţă, care să îi ajute să îşi pună în valoare tot ceea ce au mai bun, să aibă relaţii pozitive cu
ceilalţi, pentru a-şi asigura succesul în viaţă.
4. Sarcininile/problemele/aspectele specifice pe care ati dorit sa le rezolvati
Prin intermediul acestui proiect am urmărit dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea
deprinderilor de interacţiune socială în rândul adolescenţilor, dezvoltarea unor competenţe de
comunicare eficientă şi de facilitare a dialogului constructiv pentru a evita violenţa.
5. Acţiuni întreprinse
Activităţile pentru elevii voluntari au fost realizate astfel:
1. Am avut 6 întâlniri în care au fost abordate teme precum:
- violenţa (ce este, cum arată, cauze, efecte)
- cum ne afectează şi cum reacţionăm la violenţă
- cum ne stăpânim furia şi cum creăm un mediu nonviolent
Activităţile de învăţare au pus accentul pe introspecţie, pe lucrul în echipă şi împărtăşirea experienţelor
personale.
2. Informaţiile oferite de noi, profesorii, şi cele obţinute din experienţa personală a elevilor s-au
concretizat dupa 4 întâlniri de lucru în grup în pliante, Prezentare Power Point, spot publicitar la
radioul şcolii, realizate de elevii voluntari.
3. Campania „Săptămâna fără violenţă în şcoală”, în care elevii voluntari au diseminat informaţiile şi
rezultatele implicării lor in proiect.
6. Rezultate obţinute
Chestionarele aplicate la sfârşitul proiectului elevilor voluntari au relevat faptul că erau mult mai atenţi
la posibilele situaţii de violenţă la care îşi puteau expune colegii, puteau să ofere multiple căi de
rezolvare nonviolentă a situaţiilor în care anterior ar fi folosit violenţa şi să ia decizii după analiza
corectă a situaţiei, utilizau tehnici de stăpânire a furiei. Cei 12 elevi voluntari implicaţi în proiect au
avut rol de elevi-resursă, care să intervină/medieze în cazul unor conflicte din clasele lor, dar şi de
model de a face faţă situaţiilor stresante, pentru colegii lor.
7. Reflecţii/lectii invatate
În urma derulării acestui proiect am realizat că adolescenţii sunt o resursă care trebuie valorificată, o
pietricică care poate schimba cursul unui râu cum spunea Khrisnamurit. Entuziasmul, energia, dorinţa
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de implicare şi de convingere a colegilor face ca educaţia de la egal la egal să aibă mai mare eficienţă.
Pentru a creşte impactul şi pentru a spori rezultatele aşteptate recomandăm programele în care
adolescenţii sunt cei care adresează/transmit mesaje covârstnicilor. Am mai constatat, de asemenea că
mulţi adolescenţi cred că violenţa înseamnă doar bătaie, excluzând înjurăturile, ţipetele, insultele
(violenţa verbală), care de altfel sunt şi cele mai întâlnite în rândul adolescenţilor. Rezultă de aici o
lipsă de informare a tinerilor. Nu îi putem cere unui elev să nu mai fie violent atât timp cât el consideră
că insultarea colegilor nu este o formă de violenţă!
8. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea modelului de bune
practici
Resursele utilizate:
- umane: cei 12 elevi implicaţi şi profesorul psihopedagog al liceului
‐

materiale: cabinetul de consiliere, calculator, imprimantă, coli A4, coli de fleepchart, carioci.

9. Link-uri utile, referinţe
-

10. Persoana de contact pentru mai multe referinte
Racoviţă Daniela, e-mail: danielamaftei2003@yahoo.com; tel. 0740634310
11. Cuvinte cheie
Implicare. Comunicare. Nonviolenţă
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