


Coordonator: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională                  

Argeş 

 

 

 
1. Titlu proiect: Alternative la Violență- Tu alegi! 

 

A. Tip: Judeţean, față în față/online/hybrid  

B. Domeniu: Educaţie pentru cetăţenie democratică 

 

2. Perioada: Semestrul II , an școlar 2021-2022 

 

3. Instituţia coordonatoare: CJRAE ARGEȘ 

 

4. Parteneri/colaboratori: ISJ Argeş, ISU Argeș, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, 

Școli implicate în desfășurarea proiectului 

 

5. Echipa de implementarea a proiectului: 

 

Numele si prenumele Date de contact Observatii 

 

Prof. psiholog Rodica 

Emilia CIUCĂ  

0746152578 Director CJRAE Argeş 

Prof.  Augustina ENE 0728058889 

augustinaene_ro@yahoo.com 

Inspector de specialitate 

ISJ Argeş 

Prof. Lungu Mihaela maylla_lungu@yahoo.com Coordonator  C.J.A.P. 

Argeş, Inițiator proiect 

Prof. Psiholog Dovlecel 

Andreea 

0722234486 

andreeadovlecel@yahoo.ro 

Iniţiator proiect 

Prof. psiholog Roxana 

Constantin 

 Iniţiator proiect 

Prof. Badea Ana Maria  Comunicare cu partenerii 

Prof. Balcau Stefania  Coordonator concurs 

Prof. Batan Sanda 

 

 Coordonator concurs 

Prof. Stanciu Ramona  Coordonator concurs 



Prof. Țîrlescu Laura  Comunicare cu partenerii 

Prof. Neacșu Elena 

Lucreția 

 Coordonator activități 

 

 

6. Grup ţintă/beneficiari: elevi din clasele I-XII (din județul Argeș), cadre didactice din școliile 

implicate în desfășurarea proiectului 

 

7. Scop: Prevenirea și combaterea formelor de violență în școală  

Obiective: 

1. Formarea unui comportament asertiv care poate ajuta elevii în situaţii care pot escalada în 

violenţă. 

2. Sensibilizarea elevilor  privind consecinţele actelor de violenţă. 

3. Creșterea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei. 

4. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. 

5. Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. 

6. Ruperea cercului vicios al violenţei prin practicarea “Celor trei A “ ai non-violenţei: 

Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent! 

Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime!  

Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!  

7. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor 

8. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, de autocontrol emoţional şi pedagogice ale 

profesorilor şi părinţilor 

9. Devoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitivă prin 

autocunoaştere şi dezvoltare personală 

10. Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre copii, părinţi şi şcoala 

 

8. Argument: 

 Conform Strategia Naționale cu privire la reducerea fenomenului de violenłă în unităłile de 

învăłământ preuniversitar ”Violența umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii 

umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol 

special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituțional nu se poate 

sustrage acestui rol. Şcoala nemaifiind considerată „nici o fortăreață şi nici un sanctuar”, ci un forum 



al socializării, un spațiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută şi ca spațiu de 

manifestare a violenței.” 

 Guvernanţii, precum şi societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul violenţei în mediul 

şcolar, renunţându-se la stereotipul conform căruia şcoala este o entitate izolată, un spaţiu social 

autonom, necorelat la dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă 

societatea, în general. Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se 

confruntă ca instituţie şi ca mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate. 

 Acest proiect se doreşte a fi un suport pentru toate şcolile  care se confruntă cu problema 

violenței, prin personalizarea programelor de prevenire la nevoilor diverse ale elevilor.  

    Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se 

observe îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor, dar şi în susţinerea 

şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

 Calendarul proiectului defineşte progresia detaliată a activităţilor descrise, încercând nu să 

încarce programul elevilor, ci să îi orienteze spre arii care să le ofere încredere în aptitudinea lor 

academică  şi să le dezvolte abilităţile sociale. 

 Beneficiarii direcţi ai proietului sunt tinerii supuşi riscului de violență, în timp ce beneficiarii 

indirecţi sunt consilierii şi formatorii experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi 

şanselor tinerilor, şcoala şi întreaga comunitate.  

 

9. Resurse  

a) umane: specialiști din cadrul CJRAE Argeș, specialiști din instituțiile partenere, cadre 

didactice din școlile partenere;  

b) materiale: retroproiector, ecran, tabla flip-chard, calculator, INTERNET, aparat foto, hârtie 

de scris, markere etc.  

c) informaționale și experiențiale: materiale support 

 

10. Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate) 

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATI 

 
Loc Responsabili PERIOADA 

Rezultate asteptate 

1. Monitorizarea actelor de 

violentă la nivelul şcolii 

şi pe clase şi realizarea 

unei baze de date la nive 

lul şcolii. 

Centralizarea  cazurilor și 

întocmirea unei baze de 

date cu elevii cu tulburări 

de comportament și cu 

elevii vulnerabili la acte 

de violentă.  

Școli implicate în 

proiect 

Profesorii 

psihologi din 

toate scolile din 

judet. 

Responsabilii 

comisiilor de 

monitorizare si 

combatere a 

violenței din 

scolile 

participante 

Până în data de  

28 februarie 

2022 

Centralizarea cazurilor  

2. Lansare de proiect 

mediatizată 

 

 

CJRAE Toate 

persoanele 

implicate 

Februarie 2022 

 

Mediatizarea proiectului 

3. Desfăşurarea unor Școli partenere Profesorii 14 februarie- Consilierea individuală 



programe, activități de 

consiliere individual și de 

grup pe teme de 

managementul 

conflictelor la clasă, de 

comunicare 

psihologi din 

toate şcolile din 

judeţ, directorii, 

diriginţii, 

consilierul 

educativ.  

 

31 mai 2022 și de grup a elevilor pe 

teme de prevenire a 

violenței 

4.  Organizarea de întâlniri 

cu reprezentanți ai ISU 

care să explice urmările 

violenței în plan corporal- 

”Nu accepta violența!” 

Scoli partenere- nivel 

gimnazial, liceal 

Echipa de 

proiect, 

reprezentanti 

ISU 

Februarie-Mai 

2022 

Implicarea voluntarilor 

ISU 

5.  Organizarea de întâlniri 

cu reprezentanți ai 

Inspectoratului Județean 

de Jandarmi pentru a 

explica consecințele 

penale ale faptelor de 

violență 

”Victimă sau agresor” 

Școli partenere- nivel 

liceal 

Echipa de 

proiect, 

parteneti IJJ 

Februarie-Mai 

2022 

Implicarea 

reprezentanților IJJ 

6. Întâlniri cu reprezentanți 

CJRAE și ISJ cu privire 

la consecințele 

psihologice și sociale ale 

violentei 

”Fii tu însuți!” 

Scoli partenere Echipa de 

proiect, 

parteneri 

Februarie-Mai 

2022 

Organizarea de intălniri 

cu reprezentanți ISJ și 

CJRAE 

7. Întâlniri cu ehipe mixte Școli partenere Echipa de 

proiect, 

parteneri 

Februarie-Mai 

2022 

Întâlniri mixte 

9.  

 

 

Concurs  “Tu alegi!” 

 

CJRAE Echipa de 

proiect 

Reprezentanţii 

ISJ Arges și ai 

partenerilor, 

profesorii 

psihologi, 

directorii,  

consilierii 

educativi 

12 Mai CJRAE 

Argeș 

Desene, afișe, ppt-uri 

  

 

 

 

 

 

  

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATI Orientative 

la nivelul școlii pe 

parcursul desfasurării 

proiectului 

 Persoane 

implicate 

PERIOADA  

1 Introducerea de 

activităţi individualizate 

care să le ofere 

satisfacţii elevilor, care 

să facă posibilă 

implicarea elevilor în 

activităţi artistice, 

creşterea gradului de 

încredere în sine, 

dezvoltarea abilitaţilor 

artistice:  competiţii 

sportive, artistice, cercuri 

de literatură, arte (teatru, 

Scoli partenere Profesorii 

psihologi, cadre 

didactice, 

părinţi, 

reprezentanţi ai 

comunităţii 

Pe tot parcusul 

proiectului, 

întâlniri 

săptămânale/ 

bilunare 

 



pictura, muzica), crearea 

unui cabinet în fiecare 

şcoală pentru aceste 

activităţi. Program de 

tutoriat elevi- elevi.  

2.  Consilierea psihologică 

a elevilor, cadrelor 

didactice şi părinţilor la 

Cabinetul de Asistenţă 

Psihopedagogică 

(consiliere, discuţii libere, 

teste) 

Scoli partenere Profesorii 

psihologi, cadre 

didactice, 

părinţi, 

reprezentanţi ai 

comunităţii, 

elevii cu risc  

Pe tot parcusul 

proiectului, 

întâlniri 

săptămânale/ 

bilunare 

 

3.  Organizarea unor 

programe de 

voluntariat (în azile de 

bătrâni , orfelinate) în 

care elevii să se simtă 

implicaţi activ  în 

activităţi care să le dea 

satisfacţii, să le dezvolte 

aptitudinea de 

comunicare, altruismul, 

încrederea în sine, 

dezvoltarea reciprocităţii 

afective. 

 Profesorii 

psihologi, cadre 

didactice, 

părinţi, 

reprezentanţi ai 

comunităţii, 

elevii cu risc  

Pe tot parcusul 

proiectului 

 

 

Teme pentru activităţile de consiliere a elevilor : 

1.Clasa mea, grupul meu-1-2 ore  

2.Valorile mele, valorile celorlalţi- 1 orǎ 

3.Calitǎţile personale- 1-2 ore 

4.Solicitarea sprijinului- 1-2 ore 

5.Abordarea sau evitarea unor probleme- 1-2 ore 

6.Managementul furiei- 1-2 ore 

7.Comportamente de risc, infracţionalitate- riscuri şi metode de prevenire- 1-2 ore 

8.Şcoala –cheia succesului 1-2 ore 

9. Alternative la violență 1-2 ore 

 

 În școlile partenere se va realiza o monitorizare a cazurilor de violență și a elevilor vulnerabili 

la violență prin intermediul consilierilor școlari și a membrilor comisiei de prevenire a violenței din 

fiecare unitate de învățământ. Se vor desfășura activități de consiliere de grup și individuală 

coordonate de profesorul consilier școlar. Elevii vor fi încurajați să participe la activități educative 

extrașcolare. 

 La nivel primar, activitățile se vor realiza de către prof. învățământ primar în colaborare cu 

consilierul școlar. La nivel gimnazial și liceal vor participa la activitățile de prevenție reprezentanți ai 

instituțiilor partenere (IJJ, ISU, etc.). 

 



 

11. Evaluare: 

Iunie 2022- Raport activitate 

12. Mediatizare 

Pe situl CJRAE 

În unitățile de învățământ din judeșul Argeș 

13. Diseminare 

Prin intermediul consilierilor școlari. 

14. Sustenabilitate 

 Competentele dobândite de cadrele didactice implicate în proiect se constituie baza de sprijin 

pentru școlile care se confruntă cu o creștere a numărului cazurilor de violență, care va fi utilizat și în 

anii următori. 

 

15. Datele de contact ale coordonatorului proiectului 

Persoana de contact: Dovlecel Andreea -0722234486 andreeadovlecel@yahoo.ro 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

 CONCURSUL JUDEȚEAN „TU ALEGI!” 

EDIŢIA I- 12 Mai 2022 

Anul școlar 2021-2022 

       

1. Secţiuni:  

 Toate lucrările intrate în competiţie trebuie să aibă ca punct de pornire titlul concursului 

TU ALEGI și şi motto-ul „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!” (Mahatma 

Ghandi).  

➢ Concursul județean „Tu alegi!” se va realiza prin participarea online a elevilor din 

învățământul de masă la următoarele subsecţiuni: 

Probele se vor desfăşura pe trei niveluri de vârstă: 

• Nivelul 1- învățământ primar (clasele I –IV): 

Creații plastice: Desen/pictură – probă individuală, care să surprindă nonviolența și 

tot ceea ce înseamnă comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru 

drepturile omului şi pace; 

Lucrările participante la  secţiunea desen/pictură se realizează pe hârtie, format A4; 

• Nivelul 2 - învățământ gimnazial (clasele V-VIII): 

Creații plastice (probă individuală): Desen/pictură care să surprindă nonviolența și tot 

ceea ce înseamnă comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru 

drepturile omului şi pace; 

Lucrările participante la  secţiunea desen/pictură se realizează pe hârtie, format A3; 

• Nivelul 3 – învățământ liceal (clasele IX-XII): 

A) Prezentări PowerPoint (probă individuală): care să surprindă nonviolența și tot ceea 

ce înseamnă comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru 

drepturile omului şi pace; 

Prezentările vor conține între 10 - 15 diapozitive cu: imagini, efecte de 

animație/tranziție, casete de text, culori, sunete, link-uri, WordArt, număr diapozitiv, 

smart, obiecte încapsulate etc.). 

B) Afișe (probă individuală)- ): care să surprindă nonviolența și tot ceea ce înseamnă 

comunicarea bazată pe armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului 

şi pace. Afișele vor avea format A3 



 

2. Condiţii de participare: 

➢ Pot participa elevi din învățământul preuniversitar; 

➢ Fiecare elev poate participa la concurs cu o singură lucrare pe secţiune. 

➢ Nu se acceptă în concurs lucrări care conţin caractere sau elemente cenzurate, elemente 

defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel şi pot 

ofensa persoane sau grupuri de persoane. 

➢ Completarea Protocolului de  Colaborare este obligatorie;          

➢ Un cadru didactic poate înscrie la acest concurs maximum 2 elevi pentru fiecare 

secţiune; 

➢ Instituția de învățământ organizatoare îşi ia angajamentul că nu este solicitată taxă de 

participare. 

 

3. Criterii de evaluare/jurizare: 

Toate lucrările intrate în competiţie trebuie să aibă ca punct de pornire titlul concursului 

TU ALEGI și şi motto-ul „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!” (Mahatma Ghandi). 

➢ Secţiunea desen/pictură: 

      Lucrările participante această secţiune se realizează pe hârtie, format A4 (învățământ primar) și 

A3 (învățământ gimnazial). 

      a)  Criteriile de evaluare pentru desene/picturi  și afișe vor fi: 

- Încadrarea în temă: relevanţă în ce priveşte tema concursului (mesajul principal pus în evidenţă şi 

exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate) – 30 puncte; 

- Creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală 

echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic – 30 puncte; 

- Impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru a transmite un 

mesaj clar şi relevant – 30 puncte; 

- Se acordă 10 puncte din oficiu. 

➢ Secţiunea Prezentări PowerPoint: 

b) Criteriile de evaluare pentru prezentări vor fi: 

- Structura prezentării și forma prezentării: Slide-uri concentrate (max.15 slide-uri, conţinutul este 

util, incitant şi inovator); există introducere, cuprins şi încheiere, originalitate în alegerea prezentării; 

expunere şi argumentare; prezentarea este atractivă – 30 puncte;  



- Limbajul şi stilul prezentării: Folosirea maximă a vizualului şi auditivului; imagini cu impact în 

prezentare, puternice, clare, adecvate, originale - 30 puncte;  

- Efecte speciale: Folosirea ideii de multimedia (orice element poate susţine ce se spune: imagini 

puternice, grafice, mişcare, contururi, titluri, marcaje, highlight- ere); dinamism - 30 puncte; 

- Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

4. Program: 

➢ Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de şcoală participantă, de către profesorul 

coordonator, până la data de 8 mai 2022, prin completarea fişei de înscriere și 

trimiterea lucrărilor prin poșta electronică pe adresa de e-mail: 

cjraearges@yahoo.com (cu menţiunea „Înscriere Concurs_Tu alegi!”); 

➢ Lucrările rămân în proprietatea organizatorului, care le poate folosi în scopul 

promovării concursului; 

➢ Rezultatele vor fi afişate la sediul instituţiei organizatoare, cât şi pe site-ul acesteia; 

➢ Nu se admit contestaţii; 

➢ Distribuirea diplomelor elevilor premiaţi se va face până la 1 iunie 2022; 

➢ Premierea: 

-  Se vor acorda premii (I, II, III) şi menţiuni pentru maximum 25% dintre lucrări, 

pentru fiecare grup de vârstă din concurs:             

- Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tema propusă, care au impact 

vizual şi comunicativ semnificativ; 

- Clasamentul concurenţilor pe secţiuni se va afişa pe site-ul instituției organizatoare. 

NOTĂ: Nu se percepe taxă de participare. 
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ANEXA 1. 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Concurs județean 

„TU ALEGI” 

 

EDIŢIA I 

Piteşti, 2022 

 

 

Unitatea şcolară……………………………………………………………………… 

Adresa………………………………………………………………………………… 

Localitatea ………………………………… Judeţul: …………………………………   

Cadru didactic coordonator ………………………………………….   

Adresa de e-mail (obligatoriu): …………………………………………..  

Telefon: …………………………... 

 

Tabel nominal cu elevii participanţi la concurs:  
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Prof. coord. 

Secţiunea 

(creație plastică, 

prezentare 

PowerPoint) 

1.     

2.     

 

 

 

Vizat,  

Director,  

Prof. .................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ANEXA 2 

Instituția organizatoare:                                                                            Instituția parteneră:  
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş                            ................................................................                      

Adresa: Pitesti, B-dul. Eroilor, nr. 4-6,                                                                Adresa: ..................................................  

Tel/fax:  0348.730442,                                                                                         Tel/fax: ................................................. 

 E-mail: cjraearges@yahoo.com                                                                          E-mail: ................................................... 

 

Nr. ......... din ..........................                                                     Nr. ......... din .......................... 

 

ACORD  DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL  JUDEȚEAN 

„TU ALEGI!” 

Ediția I 

Anul şcolar 2021-2022 

 

Art.1 PĂRŢILE 

Prezentul acord se încheie între: 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, cu sediul în  Pitesti, B-dul. Eroilor, 

nr. 4-6, reprezentat de d-na prof. Ciucă Emilia Rodica în calitate de director,  și prof.    

............................................................................ ................................................................................ în 

calitate de inițiatori proiect,  

şi 

2. ..........................................................................................., cu sediul în. ..................................  

..................................................reprezentat/ă de d-na/dl.  ................................................................. în 

calitate de director și  ....................................................................................................................... 

 

Art.2 SCOPUL ACORDULUI 

 Prin prezentul Acord de Parteneriat, părţile semnatare, se angajează să conlucreze şi să mobilizeze 

toate resursele disponibile în vederea prevenirii violenţei în mediul şcolar şi cel familial. 

 

Art. 3 DURATA ACORDULUI 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului al II-lea al 

anului şcolar 2021– 2022. 

Durata Protocolului curge de la semnarea sa de către toţi partenerii şi prin acordul tacit al părţilor se 

prelungeşte. 

 

Art. 4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș prin reprezentanţii săi se ocupă de: 

• Elaborarea și promovarea proiectului 

• Coordonează și monitorizează proiectul la nivele județean; 

• Informarea elevilor şi a partenerilor cu privire la proiect 

• Contacteareză şi relaţionează cu partenerii în vederea realizării obiectivelor propuse 

• Redactarea şi trimiterea invitaţiilor la concurs 

• Organizarea concursului 

• Evaluează lucrările trimise pentru concurs 

• Centralizează rezultatele şi expediază diplome cadrelor didactice și elevilor implicați în 

proiect. 
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Instituţia parteneră ................................................................................................................, 

reprezentată de  .............................................................................................................................. se 

ocupă de: 

• Informarea elevilor și desfășurarea activităților pe temele propuse de coordonatorii proiectului;  

• Contactarea şi relaţionarea cu partenerii în realizarea realizării obiectivelor propuse; 

• Respectarea regulamentului de desfăşurare al proiectului; 

•          Coordonează elevii în realizarea lucrărilor personale; 

• Trimiterea în timp util a fişelor de înscriere în cadrul concursului „Tu alegi!”. 

 

Art. 5  ÎNCETAREA ACORDULUI (CLAUZE) 

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de un an, începând  cu data semnării, putând fi prelungit 

prin act adiţional la alegerea părţilor. 

 

Art. 6 DISPOZIŢII FINALE 

Prezentul acord poate fi modificat prin acte adiţionale întocmite cu acordul scris al părţilor şi care vor 

face parte integrantă din acest acord de parteneriat. 

Protocolul a fost încheiat în exemplare originale, câte una pentru fiecare  parte. 

Semnat astăzi ................................................, în 2 exemplare, toate cu valoare de original. 

 

 

Instituția parteneră: 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș                   .....................................                    

DIRECTOR,                                                                                                                DIRECTOR,          

Prof. psiholog CIUCĂ EMILIA RODICA                                        prof. ...........................................                                   

 

 

 

  

 

 


