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LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, GALATI 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

ADOLESCENŢII SPUN „NU” VIOLENŢEI ! 

 

 

Motto: “Nu lucrurile care ni se întâmplă contează ci felul  în care reacţionăm noi  

              faţă de ele.”                                                                           Hans Eynseck 

 

            „Educația este un vaccin contra violenței”                           E.J.Olmos 

 

 

 

DIRECTOR: CONSTANTIN NICOLETA 

DIRECTOR ADJUNCT: CRĂCIUN VIVIANA 

 

 

Iniţiatori:    Prof. Pană Lenuța 

                     Prof. Medeleanu Gabriela 

                     Prof. Alexandru Roxana Monica 
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Tipul proiectului: educaţie pentru prevenirea și combaterea violenței, educație 

                                pentru securitatea personală 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați 

DURATA: anul şcolar 2016-2017 

MOTIVAȚIA: 

Pornind de la masurile specifice promovate de strategia nationala antiviolenta, proiectul isi 

justifica relevanta pentru nevoile grupurilor tinta prin urmatoarele aspecte: 

✓ răspunde nevoilor cadrelor didactice din scoala de a-și dezvolta competente in domeniul 

cunoasterii si actiunii preventive si de interventie in violentele scolare; 

✓ răspunde nacesitatii implicarii cat mai active a elevilor in desfasurarea de activitati 

curriculare si extracurriculare in domeniul violentei scolare. 

Proiectul isi propune educarea nonviolenta a copilului astfel incat acesta sa nu preia modelul 

comportamental violent, sa nu inteleaga si sa accepte violenta ca pe ceva firesc, sa isi gestioneze 

propriile comportamente, sa asimileze metode de relationare nonviolente, sa dezvolte si sa adopte 

un comportament echilibrat in relatie cu ceilalti. 

 

OBIECTIVUL GENERAL: 

Dezvoltarea unor mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivelul 

şcolii pentru prevenirea si combaterea formelor de violenta in scoala. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

✓ elaborarea unui plan operaţional antiviolenţă care să cuprindă strategii de prevenire şi combatere 

a violenţei la nivelul şcolii 

✓ implicarea activă a elevilor în activități de prevenire și combatere a violenței școlare organizate 

în context școlar; 

✓ sensibilizarea cadrelor didactice cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenului de 

violenţă 

✓ eficientizarea comunicării între profesori, elevi şi părinţi cu scopul  diminuării violenţei prin 

organizarea de dezbateri, evenimente şi activităţi comune. 

✓ implicarea consilierului şcolar prin responsabilizare şi acordarea asistenţei specializate la 

organizarea activităţilor din cadrul proiectului. 

✓ implicarea reprezentanţiilor comunităţii în prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

✓ colaborarea cu parintii elevilor pentru rezolvarea situațiilor conflictuale prin mijloace 

nonviolente; 

✓ derularea unor activităţi comune de combatere a violenţei în şcoală şi a delincvenţei juvenile în 

baza parteneriatului încheiat cu poliţia comunitară locală. 

✓ prevenirea actelor de violență la nivelul şcolii. 

 

GRUP   TINTĂ:   

Direct: elevi, cadre didactice din liceul nostru 

Indirect:  parinți,  societatea 
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RESURSE:  

a)      materiale: retroproiector, ecran, tabla flip-chard, calculator, INTERNET, aparat foto, CD, 

hârtie de scris, markere, etc. 

b)      informaționale și experiențiale: materiale suport, “Managementul proiectelor pedagogice”-

ghid metodologic 

c)      sponsorizari pentru asigurarea materialelor necesare 

     

La finalizarea programului, beneficiarii (elevi, părinţi, cadre didactice) vor fi capabili: 

• să promoveze un climat educaţional optim în cadrul familiei; 

• să acceseze cu încredere informațiile cadrele didactice responsabile cu proiectul, din cadrul 

liceului; 

• conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă-formarea unei atitudini 

pozitive faţă de colegi/adulţi-diminuarea numărului cazurilor de agresivitate din şcoală 

• implicarea părinţilor în activitatea de combatere a violenţei din şcoală şi din afara ei 

 

 

PLAN DE ACŢIUNE 
 

ETAPE DE IMPLEMENTARE: 

1. Pregatirea: 

✓ Observatii asupra mediului scolar; 

✓ Prezentarea şi popularizarea proiectului în Consiliul Profesoral şi în şcoală 

✓ Prezentarea regulamentului şcolar privind disciplina 

✓ Chestionare pentru părinţi elevi şi profesori 

✓ Sesiuni de informare privind fenomenul de violenţă 

 

2. Realizarea/Aplicarea 

✓ Organizarea unor workshop-uri cu elevii 

✓ Conceperea unor materiale suport(pliante, fişe de documentare, documentaţie 

electronică, afişe, colaje) pentru dezbateri referitoare la combaterea violentei; 

✓ Studii de caz 

✓ Implicarea unor specialişti în activităţi de informare; 

✓ Intalniri, consultatii, dezbateri 

✓ Produse ale activitatii pe ateliere, chestionare, portofoliul activitatilor, statistica 

cazurilor de violenta 

✓ Vizionarea unor filme cu rol informativ 

 

3. Diseminarea  

✓ Publicarea unor produse ale proiectului pe site-ul şcolii şi în revista şcolii 

✓ Proiectul va fi prezentat la fiecare clasa si va fi popularizat in cadrul sedintelor cu 

parintii. 

✓ Săptămâna  anti-violenţă cu implicarea elevilor profesorilor şi părinţilor 

4. Evaluarea 
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✓ Afişarea produselor elevilor pe holurile şcolii 

✓ Observarea sistematica a elevilor care au comportamente violente; 

✓ Aprecierea gradului de schimbare  a comportamentelor violente şi de socializare. 

 

„Dacă altul se poartă josnic, tu fii demn! 

Dacă altul te tratează urât, tu fii bun! 

Dacă altul îţi face rău, tu ai răbdare. 

Căci D-zeu plăteşte fiecăruia după fapte!” 

                                          ( G.Washington) 

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Forma de 

organizare 

Locul de 

desfășurare 

Responsabili  Perioada 

1 „Adolescenții spun NU 

violenței!” 

Elaborarea proiectului în 

funcţie de propunerile 

beneficiarilor  

Dezbatere Sala 27 Responsabilii 

de proiect 

Septembrie 

2016 

2 Managementul 

conflictelor în relația 

profesor-elev 

-Prezentarea 

regulamentului şcolar 

privind disciplina 

-Stabilirea graficului 

activităţilor 

-Prezentarea proiectului 

Dezbatere 

 

 

Afise 

Sala de clasă 

 

 

Holurile scolii 

Diriginţi 

 

 

Responsabilii 

de proiect 

Octombrie 

2016 

3 Educația pentru 

securitatea personală 

Chestionare pentru 

părinţi, elevi şi profesori 

Chestionare  

Masă rotundă 

Sala 27 Responsabilii 

de proiect și 

Diriginți 

Noiembrie 

2016 

4 Violența în rândul 

tinerilor 

-Analiza SWOT 

-Diseminarea rezultatelor, 

determinând forme de 

manifestare, cauze, riscuri 

și soluții la violenţă 

Întâlniri  Sala 27 Echipa de 

proiect 

Diriginți 

Decembrie  

2016 

5 De la violența în 

societate la violența în 

școală 

Violenţa în mass-media 

(televizorul, radio-ul, 

filme, știri,…) 

Mesajele false transmise 

Prezentare 

filme –studiu 

de caz 

Prezentare 

POWER 

POINT 

Sala 27 Echipa de 

proiect 

Diriginți 

Ianuarie 

2017 
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de  filmele de violență 

6 Violența-nonviolența 

Puterea cuvintelor 

Concurs de afișe, desene, 

grafică computerizată,  

eseuri literare pe clase 

Întâlniri 

Dezbatere 

 

Săli de clasă 

Holurile școlii 

Echipa de 

proiect 

Diriginți 

Februarie 

2017 

7 Copilărie fără violență 

“Decalogul Sfaturilor“ de 

la cei mici către părinţi 

Realizarea de mesaje 

pentru părinți și societate 

Dezbatere, 

postere 

Săli de clasă Echipa de 

proiect 

Martie 

2017 

8 Artă sau violență? Tu 

alegi! 

Voluntariatul-alternativa 

non-violentă și proactivă 

în spațiul social 

Exemple de bună practică 

Urmăm un model, suntem 

un model 

Masă rotundă Sala 27 Echipa de 

proiect 

Aprilie 

2017 

9 Violența școlară -factor 

de risc pentru elevi, 

părinți, profesori 

Săptămâna  anti-violenţă 

Concurs de PPT-uri 

Prezentări 

POWER 

POINT 

Sala 27 Echipa de 

proiect 

Diriginți 

Mai 2017 

 

10 Jurnalul proiectului 

-Bilanț la sfarșit de an 

-Întocmirea unui poster 

cu fotografii de la 

activitățile desfășurate în 

cadrul proiectului și o 

prezetare PP referitoare la 

momentele semnificative 

derulate pe perioada 

implementării proiectului. 

Evaluarea 

proiectului 

Sala 27 Echipa de 

proiect 

Iunie 2017 
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