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Campania județeană ”O săptămână fără violență”
- Ediția a X-a, ianuarie – martie 2018 -

înscrisă în Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ) 2018
domeniul H. Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziția 14

Organizatori:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara
Rezumatul proiectului:

Campania “O săptămână fără violenţă”constă în participarea elevilor, cadrelor didactice,
consilierilor şcolari la activităţi ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
La ediţia anterioară din anul şcolar 2016-2017 au participat 223 elevi din 27 unităţi de
învăţământ coordonaţi de 57 cadre didactice. Beneficiarii direcţi sunt elevii participanţi la
campanie, beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală.

Activităţi propuse: lansarea campaniei, desfăşurarea acesteia în şcoli, transmiterea către
CJRAE Hunedoara a portofoliului campaniei, realizarea galeriei portofoliilor. În cadrul galeriei,
fiecare echipă îşi va prezenta campania, rezultatele obţinute, iar elevilor care au coordonat
activităţile li se vor înmâna certificate de voluntariat.

Activitatea principală presupune desfăşurarea campaniei de prevenire a violenţei în mediul
şcolar, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă constă într-o mai bună informare a elevilor
cu privire la formele de violenţă, metodele de prevenire a violenţei şcolare, efectele negative ale
comportamentelor violente asupra relaţiilor interumane, drepturile şi responsabilităţile elevilor în
mediul şcolar.

Argument, justificare, context :
Violenţa şcolară reprezintă una dintre problemele cele mai complexe sub aspectul

impactului socio-emoţional şi educaţional în rândul elevilor. Preocuparea pentru gestionarea
situaţiilor conflictuale reprezintă o constantă a activităţilor desfăşurate de către specialiştii din
domeniul educaţional (psihologi, cadre didactice, diriginţi). Se impune tot mai mult necesitatea
implicării elevilor în activităţi specifice pentru dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă şi
de gestionare a situaţiilor conflictuale.

Perioada propusă pentru desfăşurarea campaniei este în preajma zilei de 30 ianuarie,
sărbătorită în multe ţări ale lumii drept Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală. Această
zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru
drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

Scop:
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă şi de gestionare a situaţiilor conflictuale

prin implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei.

mailto:cjraehd@yahoo.com


Str. Gh. Barițiu nr. 2, 330065 - DEVA,
jud. HUNEDOARA

Tel/Fax: +40 (0254)219074,
e-mail: cjraehd@yahoo.com

www.cjraehd.ro

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

Grup ţintă: Elevii învăţământului preuniversitar din judeţul Hunedoara, cadre didactice.

Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1
a) Titlul activităţii: Promovarea campaniei
b) Perioada: 15 - 19 ianuarie 2018
c) Locul de desfăşurare: sediul CJRAE Hunedoara
d) Participanţi: cadre didactice
e) Descrierea pe scurt a activităţii: organizatorii vor informa grupul ţintă despre scopul,

activităţile şi calendarul de desfăşurare al campaniei prin postarea pe forumul ISJ Hunedoara,
site-ul cjraehd.ro, a proiectului campaniei.

Activitatea nr.2
a) Titlul activităţii: Stabilirea echipelor de implementare a campaniei din cadrul

unităţilor şcolare
b) Perioada: 22 – 26 ianuarie 2018
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii din învăţământul preuniversitar, cadre didactice.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: elevii împreună cu un cadru didactic se vor organiza

într-o echipă de lucru (formată din 3-5 elevi) pentru desfăşurarea campaniei;
trimiterea fişei de înscriere (Anexa1) pe adresa de e-mail: cjraehd@yahoo.com; data
limită de înscriere 26 ianuarie 2018.

Activitatea nr. 3
a) Titlul activităţii: Desfăşurarea campaniei în unităţile şcolare
b) Perioada: 29 ianuarie – 02 martie 2018
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice, părinţi.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: cadrele didactice vor desfăşura activităţi de

informare/consiliere a elevilor cu privire la prevenirea violenţei în mediul şcolar,
în urma cărora elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, vor desfăşura în perioada
prevăzută, timp de o săptămână, o campanie de prevenire şi combatere a violenţei
în unitatea şcolară.

Activitatea nr. 4
a) Titlul activităţii: Realizarea şi transmiterea portofoliilor
b) Perioada: 05 - 16 martie 2018
c) Locul desfăşurării: unităţile şcolare
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice
e) Descrierea pe scurt a activităţii: echipele vor realiza un portofoliu (în format

electronic power-point) care să conţină descrierea activităţilor desfăşurate pe
durata campaniei, numărul de elevi participanţi, impactul activităţilor asupra
populaţiei şcolare şi poze din timpul campaniei, ce va fi transmis pe adresa de e-
mail cjraehd@yahoo.com până în data de 16 martie 2018.
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Activitatea nr. 5
a) Titlul activităţii: Galeria portofoliilor
b) Data: 19 - 30 martie 2018
c) Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
d) Participanţii: elevii, cadrele didactice, reprezentanţi ai partenerilor şi

organizatorilor.
e) Descrierea pe scurt a activităţii: echipele îşi vor prezenta portofoliul într-un cadru

festiv la sediul Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, unde li se vor acorda
certificate de voluntariat.

Parteneri implicaţi în proiect: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
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Anexa 1

Fişă de înscriere

Campania Judeţeană “O saptămână fără violenţă”

Unitatea şcolară: ________________________________________________________________

Profesor coordonator: ____________________________________________________________

Date de contact ale profesorului coordonator (nr. tel, e-mail):
_____________________________________________________________________________

Elevii echipei de lucru :

Nr.

Crt.

Numele şi prenume elevilor Clasa

Data ............................
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