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ACORD DE PARTENERIAT
Între:
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII , NR,. 8 SUCEAVA , reprezentată de prof. CARMEN
SIMA
ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR PRO EDUCAŢIE SUCEAVA, preşedinte Vartolomei
Lăcrămioara
Şi
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE SUCEAVA , CJRAE SUCEAVA,
ORGANIZAŢIA,, SALVAŢI COPIII” SUCEAVA
SCOP:
Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi de a mobiliza
şi părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de
violenţă în şcoală şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le
declanşează.
Responsabilităţile părţilor:
o În prezentul acord de parteneriat, părtile se angajează să realizeze o agendă
comună de lucru:
Depistarea cauzelor generatoare ale violenţei în şcoală
Prezentarea unor statistici referitoare la cazurile de violenţă şcolară
Organizarea în comun de activităţi de pregătire antiinfracţională şi antivictimală
Sensibilizarea elevilor privin consecinţele actelor de violenţă
Dezbatere –seminar pe tema ,, Fii tu însuţi! ( traficul de fiinţe umane-sclavia
secolului XXI)
Identificarea unor mijloace reale de prevenţie şi intervenţie în mediul şcolar.
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PROIECT ANTIVIOLENŢĂ
„Violenţa nu te face mai puternic”
ARGUMENT:

Cazurile de violenţă în şcolile din România şi în mediu familial sunt într-o creştere
alarmantă. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu numai de violenţa în şcoli, ci
şi despre violenţă în general, dat fiind faptul că între acestea există o legătură de determinare. Pe
de o parte, de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în sânul familiei sale,
extinzând apoi comportamentele violente asupra altor persoane din mediul extra-familial (grup
de prieteni, şcoală etc.), pe de altă parte comportamentele violente învăţate în mediul extrafamilial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei.
Violenta scolara este una din manifestarile violentei cotidiene. Campania va urmari sa
gaseasca raspunsuri unor probleme reale si la cum le vad copiii. Se vor cauta raspunsuri de ce
unii copii adopta modalitati de comportament violent in relatiile lor cu colegii, cu pretenii,
profesorii, parintii, sunt doar unele dintre intrebarile la care se va incerca sa se gaseasca
raspunsuri.
Copiii sunt în şcoală şase sau şapte ore pe zi. În rest sunt acasă, pe stradă, se uită la
televizor. Tot ce învaţă în şcoală – cum să vorbească, cum să se poarte – este contrazis de ce
văd în rest.
Violenţa în şcoală este o realitate pe care n-o putem nega şi nici neglija. Lucrul cel mai
important este să găsim metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru
că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii actuale.
SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi de a mobiliza şi
părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă în rezolvarea actelor de violenţă în şcoală
şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.
GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor I-VIII de la Şcoala nr. 8 SUCEAVA
DURATA PROIECTULUI : Anul şcolar 2011-2012

OBIECTIVE GENERALE:
 Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală.
 Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă.
 Sensibilizarea elevilor privind consecinţele actelor de violenţă.
 Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei.
 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament
bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.
 Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
 Ruperea cercului vicios al violenţei prin practicarea “Celor trei A “ ai non-violenţei:
1. Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent!
2. Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime!
3. Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!

ORGANIZATOR:
 ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR PRO EDUCAŢIE SUCEAVA
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII , NR. 8 SUCEAVA
PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean SUCEAVA
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie SUCEAVA
 Organizaţia ,, Salvaţi copiii” Suceava

COORDONATORI:
Iniţiator: prof. VARTOLOMEI LĂCRĂMIOARA
Prof. CARMEN SIMA
prof. psiholog – SĂLĂVĂSTRU CAMELIA
prof. LARIONESCU CORINA
PROF. CLUCINSCHI ANDREEA
COLABORATORI:
Prof. AIRINEI GRETA
Prof.FĂRTĂIŞ DORINA
Inv. ENEA ASPAZIA
Prof.ŞLINCU GABRIELA
Prof.BORDEIANU GEANINA
Inv. MOVILEANU LENUŢA
Prof. CRÂŞMARIU EMILIA

Conform unui studiu international efectuat de Organizatia Mondiala a Sanatatii in 37 de
tari, Romania este nominalizata pe primele locuri la violenta in scoli.

In cealalta parte a balantei se afla Olanda, cu 7%. Studiile au demonstrat ca cel putin unul din
patru elevi de clasele VII-VIII se teme sa nu fie atacat sau sa devina victima violentei in scoli.
Cel mai mare procent din acest punct de vedere se intalneste in Ungaria (75%), la scor strans
aflandu-se Romania.
Aproape 70% din elevii romani se afla in aceasta situatie, ducandu-se cu teama la ore.
Pe locul trei in topul insecuritatii scolare se afla filipinezii (60%). scolile din Danemarca si
Singapore sunt cele mai sigure, deoarece, conform datelor, doar 6% din cursanti se tem de acest
lucru, respectiv 8 %. Studiul a fost efectuat de OMS impreuna cu Asociatia Mondiala de
Psihiatrie, Asociatia Internationala de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului si asociatiile de
profesionisti. El se intituleaza “Violenta scolara: epidemiologie, istoric si preventie”. Tarile in
ordine descrescatoare a ratei violentei scolare calculate in functie de raportarile profesorilor
privind siguranta lor si a elevilor: Romania (50%), Kuweit, Iran, Columbia, Ungaria, Portugalia,
Spania, Grecia, Slovenia, Belgia, Singapore, Islanda, Australia, Hong-Kong, Coreea, Norvegia
Cipru, Republica Slovaca, Lituania etc.
Proiectul este structurat pe trei etape: campania de sensibilizare (27
OCTOMBRIE2011- IANUARIE 2012), campania de diseminare (FEBRUARIE 2012 –
MAI 2012) si impact – finalul anului scolar.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI:
Octombrie 2011 Agresor sau victima
▪ informarea diriginţilor cu privire la violenţa în mediul şcolar
● Responsabili: ▪ prof. CLUCINSCHI ANDREEA
▪ prof. psiholog CAMELIA SĂLĂVĂSTRU
▪ prof. LARIONESCU CORINA
● Parteneri: IONUŢ EPUREANU ( INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE)
AILINCĂ ELENA ( ORGANIZAŢIA ,, SALVAŢI COPIII” , SUCEAVA)
Noiembrie 2011
Noi nu acceptăm violenţa!!!
▪ dezvoltarea spiritului fair-play prin meciuri de basket şi fotbal interclase
● Responsabili : ▪ profesorii de educaţie fizică şi sport

Noiembrie 2011
Agresor sau victima
▪ informare cu privire la violenţa în mediul şcolar
● Responsabili: ▪ prof. VARTOLOMEI LĂCRĂMIOARA
▪ prof. psiholog CAMELIA SOLOVĂSTRU
▪ prof. LARIONESCU CORINA
● Parteneri: IONUŢ EPUREANU ( INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE)

Decembrie 2011 - Ianuarie 2012
Violenţa ne lasă fără grai. Să rupem tăcerea!!!
▪ activitate desfăşurata la fiecare clasă – aplicarea unui chestionar pentru a cunoaşte
cauzele şi formele de manifestare ale violenţei.
● Responsabili : ▪ profesor AIRINEI GRETA
▪ prof. psiholog SOLOVĂSTRU CAMELIA
● Partener: AILINCĂ ELENA ( ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII)

Martie 2012
Deschide-ţi inima , nu strânge pumnul”
▪ realizarea unui avizier cu fotografii, desene şi mesaje cu tema Violenţa – o lecţie care nu trebuie
învăţată!!!
● Responsabili : ▪ prof . ŞLINCU GABRIELA
▪ prof. psiholog SOLOVĂSTRU CAMELIA
▪ prof. SIMA CARMEN
Prof. FĂRTĂIŞ DORINA
Mai 2012
Fii tu însuţi! – traficul de fiinţe umane a fost denumit sclavia secolului XXI
▪ seminar
● Responsabili : ▪ Prof. CRÂŞMARIU EMILIA
▪ Prof psiholog SOLOVĂSTRU CAMELIA
Prof. BORDEIANU GEANINA
●Partener: IONUŢ EPUREANU
▪ INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE SUCEAVA
REZULTATE AŞTEPTATE
1.
Iniţierea elevilor în elaborarea şi derularea de activităţi de informare, sensibilizare şi prevenire a
violenţei
2.
Identificarea şi eliminarea unor posibile cauze ale violenţei
3.
Participarea unui număr mare de elevi la activităţile cu caracter non-violent

ECHIPA DE PROIECT
 prof. CARMEN SIMA
– director, coordonator de parteneriat
 prof. VARTOLOMEI LĂCRĂMIOARA - preşedintele Asociaţiei Părinţilor Pro Educaţie
 prof. psiholog – SOLOVĂSTRU CAMELIA
 Prof. LARIONESCU CORINA
 prof. FĂRTĂIŞ DORINA
– colaborator
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