ANEXA
la H.C.L.S. 6 nr……/........................

« TU ALEGI ! »

Proiect de prevenire a violenței în școlile de pe raza
sectorului 6
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De ce proiectul « Tu alegi ! » in comunitatea sectorului 6
Violenta in scoli este o realitate dura cu care se confrunta zilnic copiii nostri. Nu
este doar un mit sau o experienta de viata cu care dorim sa se identifice copiii si tineri ce
invata zilnic in scolile de masa.
Noi, adultii putem sa negam aceasta realitate dura sau putem sa ne implicam si sa
gasim impreuna cu ei, copiii nostri, solutii optime ce permit schimbarea acestor stari de
fapt.
Conform unor studii realizate de diferite institutii (de exemplu :SIVECO si
ARDOR) s-a constat ca aproximativ 75% dintre elevii inscrisi in invatamantul de masa
considera ca in scolile lor exista violenta.
Vorbim aici de toate formele de violenta :
1. Violenta intre elevii : fizica ( loviri, batai intre gastile de cartier, agresiuni asupra
celor mici, reglare de conturi), verbala (injuraturi,etc), emotionala (santaje,
teroare,etc) si sexuale ( hartuiri, admolestari,etc).
2. Violenta dinspre si spre profesori : verbala, emotionala si fizica.
3. Violenta realizata de terti : gasti de cartier, copii si tineri care nu invata in scoala
respectiva.
De asemenea, practica de peste 10 ani desfasurata in cadrul Serviciului Delincventa
Juvenila si Asistenta Copiilor Strazii ne arata ca violenta in scoala este un fenomen in
scolile de masa.
Odata identificata si recunoscuta aceasta problema nu poate fi lasata sa continue.
Se impune realizarea unor programe sustinute in vederea diminuarii acestui fenomen.
Plecand de la acesta problematica la inceputul anului 2007 a luat nastere proiectul
pilot « Tu alegi ! ».
Acest proiect a debutat cu un program de cursuri de prevenire a violentei in scoala
adresate elevilor de clasa a IX a din liceul Marin Preda.
Implementarea proiectului a fost un succes si ca urmare a acestuia s-au primit
cereri si din partea altor licee in vederea replicarii lui.
Fiind vorba de un fenomen in scolile de masa consideram ca doar replicarea
cursurilor in cadrul liceelor de pe raza sectoruli 6 va conduce la rezultate punctuale, in
special la imbunatatirea relationarii intre elevii si profesorii de la clasele implicate in
proiect.
De aceea consideram ca implicarea a societatii civile la toate nivelurile ei: onguri, comunitatea locala prin institutiile publice, simpli cetateni si mai ales copiii si tineriactori activi in acest fenomen, va aduce la rezultate mult mai bune si vizibile.
De asemenea, modalitatea in care se realizeaza acest program este foarte
importanta.
Daca vrem sa le vorbim copiilor si tinerilor despre implicarea in diminuarea
acestui fenomen este de dorit sa o facem « pe limba lor ». Implicarea tinerilor care au
participat in anii trecuti in defasurarea acestui proiect face ca mesajul si exemplul pozitiv
sa ajunga mult mai repede si mai clar catre inima si mintea lor. Modelele de succes
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reprezinta cea mai simpla cale de succes in transmiterea mesajelor noastre catre copii si
tineri.
Un concurs in cadrul acestui proiect ce va promova mesajul – obiectivul
proiectului prin competiţii sportive şi artistice consideram ca este un atuu in promovarea
mesajului de prevenire a violentei in scoli.
Scopul proiectului « Tu alegi ! »
Cresterea capacitatii comunitatii din sectorul 6 in vederea diminuarii fenomenului de
violenta in scoala.
Echipa proiectului
Echipa proiectului este formata din 6 formatori interni si un coordontor.
Coordonatorii proiectului sunt: Minodora Olteanu si Daniela Vaduva, psihologi in
cadrul Serviciului Asistenta Sociala Crangasi-Giulesti, respectiv Asistenta Sociala
Militari din cadrul DGASPC sector 6.
Cei 6 formatori interni sunt :
1. Daniela Vaduva – psiholog, angajata a Serviciului Asistenta Sociala Militari
2. Minodora Olteanu – psiholog, angajata a Serviciului Asistenta Sociala Crangasi
Giulesti
3. Raluca Ianache- psiholog, angajata a Serviciului Asistenta Sociala Crangasi
Giulesti
4. Mariana Spânu – asistent social, angajat al Serviciului Asistenta in Situatii de
Abuz, Neglijare, Trafic si Exploatare a Copilului
5. Corina Căpăţână – asistent social, angajata a Serviciului Asistenta in Situatii de
Abuz, Neglijare, Trafic si Exploatare a Copilului
6. Ana Teodorescu – psiholog, angajata a Serviciului Asistenţă Maternală
7. Mihaela Hartescu- psiholog, angajata a Serviciului Asistenta Sociala Militari
Date privind proiectul
•
•

Perioada de desfasurare : ianuarie – decembrie 2010
Beneficiarii proiectului :
 Directi : aproximativ 180 de elevi, 30 in fiecare clasa din fiecare liceu
selectionat si 70 de copii si tineri din cadrul Centrului de Zi Militari si
din cartierul Militari
 Indirecti: aproximativ 3000 de adolescenti din comunitatea sectorului
6, profesorii dirigintii de la clasele implicate in proiect, altii membrii ai
comunitatii din sectorul 6.
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Scurta descriere a proiectului
Proiectul de prevenire a violentei in scoli « Tu alegi ! » a fost realizat intr-o forma
pilot in perioada martie-iunie 2007 in doua clase de a IX-a din liceul Marin Preda de catre
o echipa de formatori a DGASPC sector 6, Serviciul Delincventa Juvenila si Asistenta
Copiilor Strazii. Ulterior proiectul a fost implementat cu succes în cadrul comunităţii
sectorului 6 şi pe parcursul anului 2008 au fost sustinute cursuri în liceele Eugen
Lovinescu, Marin Preda şi Elena Cuza iar in anul 2009 in liceele Eugen Lovinescu, Marin
Preda, Grigore Moisil aşa cum este prezentat în raportul de activitate anexat. In anul 2009
am considerat oportună lărgirea conceptului de prevenire a violenţei între tineri prin
organizarea altor 2 evenimente: Tabăra de Cartier Micul Prinţ şi Olimpiada Micilor
Temerari în care copii şi tineri de diferite vârste au fost implicaţi în competiţii sportive,
ateliere de creaţie şi grupuri de discuţii pentru găsirea şi experimentarea unor modalităţi
adecvate, creative de a face faţă agresiunilor.
Incepand cu anul 2010 proiectul “Tu alegi!” va avea in desfasurarea lui trei
componente si se va desfasura in 3 licee, la cate doua clase a IX-a
1. Organizarea si sutinerea unui numar de minim 42 de ore de curs privind
abilitarea elevilor in vederea prevenirii violentei in scoala in fiecare din cele trei
licee selectionate pentru a participa la acest proiect.
2. Organizarea si realizarea unui Concurs de promovare a proiectului si conceptului
de prevenire a violentei in scoala intr-un cartier de pe raza sectorului 6.
3. Organizarea si sustinerea activitatilor din cadrul a doua Tabere de cartier
“Micul print”
Componenta 1 a proiectului:
Cursuri de prevenire a violentei in scoli
Cursurile sunt adresate elevilor de liceu din clasa a IX a si au ca scop cresterea capacitatii
de prevenire a violentei in scoala.
Tematica cursurilor este:
1. Sesiunea I: dedicată prezentării proiectului, identificării nevoilor şi
asteptărilor elevilor, definirea imaginii unui adolescent;
2. Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii;
3. Sesiunea III: dedicată dedicată violenţei în şcoală şi între tineri
4. Sesiunea a IV a: dedicată violenţei in scoală şi între tineri
5. Sesiunea a V a: conştientizării proiectului personal de viaţă;
6. Sesiunea a VI a:. dedicată comunicării cu adulţii;
7. Sesiunea a VII a:dedicată relaţiilor de cuplu;
Cursurile se vor desfasura o data pe saptaman in timpul orelor de dirigentie timp de 7
saptamani.
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Activitatile in cadrul acestei componente vor fi:
Activitati administrativ- Stabilirea de parteneriate cu
organizatorice
(scoli,licee,inspectorat scolar,etc)
Standardizarea structurii de curs
Formarea trainerilor
Activitati de sustinere

institutii

publice

Promovarea proiectului si cooptarea mass media in proiect
Sustinerea cursurilor
Monitorizarea activitatii
Raportare periodica

Componenta 2 a proiectului:
Festivalul “Tu alegi!” de prevenire a violentei in scoli
Acest festival isi propune sa implice tinerii din comunitatea sectorului 6 in
constientizarea problematicii cu care se confrunta scolile romanesti: violenta si se va
desfasura in luna mai pe parcursul unei zile, in aer liber, intr-un parc.
Prima parte a festivalului “Tu alegi!”: Echipele celor 6 clase implicate in proiect
vor pregati un proiect original de prevenire a violentei in clasa si scoala lor si vor
participa la o competitie.
A doua parte a festivalului: pe parcursul zilei de festival vor avea loc cate un
concurs pe una din cele două sectiuni. Acestea se vor finaliza cu un spectacol.
• Sectiunea arta va cuprinde: pictura graffitti, dans modern si fotografie.
• Sectiunea sport se adreseaza: skateboard-rilor, roler-rilor si bicilistilor,
fotbalistilor.
Activitatile in cadrul acestei componente vor fi:
Activitati administrativ - Amenajarea locatiilor in vederea sustinerii festivalului
organizatorice

Activitati

Realizarea echipei de jurizare
Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor parteneri media
Pregatirea premiilor si a protocolului
Cooptarea unor parteneri din societatea civila
Realizarea concursului
Monitorizare si raportare
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Componenta 3 a proiectului:
Taberele de cartier “Micul print”
Continuand initiativa , în spiritul proiectului « Tu alegi ! » a fost organizarea Taberei de
cartier Micul Prinţ, în cadrul Centrului de Zi Militari cu activităţi specifice de educaţie
non-formală (ateliere de creaţie şi activităţi sportive) pentru copiii beneficiari ai centrului
dar şi din cartier ca alternativă de petrecere a timpului liber pe perioada vacanţei de vară
si de iarna şi canalizarea energiei creative a copiilor.
Activitatile din cadrul acestei componente:
1. planificarea şi realizarea taberei Micul Prinţ, pe o durată de şase zile, in vacanta
de vara si 6 zile in vacanta de iarna cu activităţi specifice de educaţie non-formală
(ateliere de creaţie şi activităţi sportive)
2. planificarea şi realizarea unei sesiuni de formare, avand drept grup ţintă
educatorii centrului si voluntarii implicaţi în proiect, atât străini cât şi români.
Metoda de lucru utilizata
Cursurile se realizeaza intr-un mod interactiv, temele alese sunt prezentate utilizandu-se
ca tehnici principale: jocul, experienta personala si discutiile.
Aceste tehnici au fost alese intrucat se considera ca invatarea experientiala aduce
rezultate mult mai bune si rapide pentru tineri si adulti.
In cadrul cursurilor este incurajata exprimarea libera a opnilior beneficiarilor directi cu
privire la toate subiectele abordate.
Prin metodele utilizate copiii sunt valorizati si sustinuti in actiunile ce au ca scop
dezvoltarea capacitatiilor de alegere cu privire la viata lor personala.
Traineri incurajeaza pe timpul desfasurarii cursului discutiile de ce implica aprecieri
privind performantele fiecarui participant, dar acestea sunt realizate doar in scop
constructiv, specific procesului de invatare in care se inscriu copiii.
Rezultate asteptate
Rezultatele asteptate in urma realizarii proiectului pe componenta 1 sunt:
 Toti copiii participanti la sesiuni vor intelege importanta deciziei
personale si implicatiile pe care le aduce fiecare decizie ;
 Toti copiii participanti la sesiuni vor intelege care sunt modalitatile prin
care poti sa ajungi la succes ;
 Toti copiii participanti la sesiuni vor cunoaste necesitatea parcurgerii
fiecarei etape in atingerea scopului propus ;
 Toti copiii participanti la sesiuni vor avea exercitiul unei comunicari
asertive ;
 La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru fiecare clasa
participanta;
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 Implicarea si gestionarea unei echipe de traineri din cadrul DGASPC
sector 6.
Rezultatele asteptate in urma realizarii proiectului pe componenta 2 sunt :
 La finalul proiectului vom avea un numar mare de tineri ce si-au exprimat
opinia cu privire al diminuarea violentei in scoala;
 La finalul proiectului marea majoritate a membrilor comunitatii din
sectorul 6 vor constientiza amploarea acestui fenomen.
Rezultatele asteptate in urma realizarii proiectului pe componenta 3 sunt:
 Înscrierea şi implicarea unui număr de 70 de copii la activităţile taberei.
 Desfăşurarea activităţilor specifice taberei, pe o perioada de cate şase zile.
 Susţinerea întâlnirilor zilnice de follow-up şi evaluarea activităţilor.
 Implicarea unei echipe de voluntari pentru sustinerea activitatilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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