
Proiectul educațional – incubator de bune practici 
 

Prof.înv.primar Marin Elena Simona 
 

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 
extra-familial (de multe ori pe fondul neglijării copilului) se răsfrâng asupra membrilor familiei. Cu 
toţii recunoaştem că e mai eficient să previi un act de violenţă, decât să intervii atunci când acesta s-
a produs deja. Proiectul ”Împreună împotriva violenței” pe care îl realizăm în rândurile următoare își 
propune să fie un instrument de reflecție asupra practicilor școlare, asupra viziunii despre educație și 
rolul acesteia, asupra a ceea ce ne dorim de la comunicarea cu elevii, părinții, profesorii sau alți 
membri ai comunității.  

 
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. 

 
OBIECTIVE GENERALE: 
Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. 
Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei. 
Identificarea și promovarea unor exemple de bune practici la nivelul unitații școlare în domeniul 
inițiativelor antiviolență  
   
DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ: 
 -elevii claselor 0-VIII,  
-cadre didactice, 
-părinții elevilor înscriși la Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Ploiești 
 
BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI: 
-elevii claselor 0-VIII,  
-cadre didactice, 
-părinții elevilor înscriși la Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Ploiești 
 
DURATA PROIECTULUI : DECEMBRIE 2016- IUNIE 2017 

 
DESCRIEREA  ACTIVITĂŢILOR: 

1. Spune nu violenței! 
Dată: Decembrie 2017 
Locul desfășurării: Școala Gimnazială ”Anton Pann” Ploiești 
Participanți:  
-elevii claselor I-VIII,  
-cadre didactice, 
-părinții elevilor înscriși la Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Ploiești 



 Descrierea activității: aplicarea de  chestionare elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a 
cunoaşte cauzele şi formele de manifestare ale violenţei în școală.  
          ● Responsabili :     ▪ prof.înv.primar Marin Elena Simona                                           
 
2. Cupa fair-play 
Dată:Ianuarie 2016 - Martie 2017 
Locul desfășurării: Școala Gimnazială ”Anton Pann” Ploiești 
Participanți:  
-elevii claselor I-VIII,  
-profesori diriginți 
 
Descrierea activității: dezvoltarea spiritului fair-play  prin  competiții sportive între clase  
          ● Responsabil :    ▪  prof. Davidoiu Marius Constantin 
 
3. Împreună împotriva violenței! 
Dată:Aprilie 2017 
Locul desfășurării: Școala Gimnazială ”Anton Pann” Ploiești 
Participanți:  
-elevii claselor I-VIII,  
-cadre didactice, 
- reprezentanții CJRAE Prahova 
- polițiști din cadrul Poliției Municipale Ploiești 
 
Descrierea activității: seminarii pe tema recunoașterii și combaterii violenței în școală și în afara ei 
realizate împreuna cu elevii școlii, reprezentanții CJRAE Prahova și polițiști din cadrul Poliției 
Municipale Ploiești 
Responsabil: prof.înv.primar Arsene Constanța 
   
4. Stop violenței! 
Dată:Mai-IUNIE 2017 
Locul desfășurării: Școala Gimnazială ”Anton Pann” Ploiești 
Participanți:  
-elevii claselor I-VIII,  
-cadre didactice,  
 
Descrierea activității: realizarea unui concurs cu fotografii, desene şi mesaje pe tema combaterii 
violenței verbale sau fizice în școli  
          ● Responsabili :     Prof. Marin Elena Simona 
 
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 un caracter non-violent 



DIAGRAMA GANTT A ACTIVITĂȚILOR: 
 

Nr. 
crt 

Obiectiv specific Activitate Decembrie 
2016 

Ianuarie 
2017 

Februarie 
2017 

Martie 
2017 

Aprilie 
2017 

Mai 
2017 

Iunie 
2017 

Responsabili 

1 Prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în şcoală. 

Spune nu 
violenței!        prof.înv.primar 

Marin Elena 
Simona 

2 Îmbunătăţirea 
gradului de 
implicare voluntară 
a elevilor în 
activităţii de 
prevenire a 
violenţei. 

Cupa fair-play        prof. Davidoiu 
Marius 
Constantin 

Împreună 
împotriva 
violenței 

       prof.înv.primar 
Arsene 
Constanța 
Prof. Toma 
Magdalena

3 Identificarea și 
promovarea unor 
exemple de bune 
practici la nivelul 
unitații școlare în 
domeniul 
inițiativelor 
antiviolență 

Împreună 
împotriva 
violenței 

       prof.înv.primar 
Arsene 
Constanța 
Prof. Toma 
Magdalena

Stop violenței!        prof.Păun 
Luiza      
prof. Anghel 
Mihaela         
prof. Bucura 
Ana Maria 

 
 
  
ECHIPA    DE   PROIECT  
● prof. înv.primar Marin Elena Simona – coordonator proiect 
 
 
                


