
Către, 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DOLJ 

Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 
Telefon /Fax: 0251/590 222; 03511170 373(4) 

Mail: ~jraedolj@yahoo.com; ww\v.cjraedo!j.ro 

NOTĂ TELEFONICĂ 
$.,!) g :JvS: of :?4 _/ 3 Nr . .......... / ..... '. .... ; ............. . 

toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia Doamnelor/ Domnilor Directori, 

MINISTERUL 
EDUCATIEI 
NAŢIONALE 

Vă transmitem alăturat Regulamentul de organizare a simpozionului judeţean "Exemple de bună 

practică în prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar", ediţia 1. 

Manifestarea se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi îşi propune 

promovarea exemplelor de bună practică în scopul prevenirii şi combaterii violenţei din mediul şcolar. 

Programul activităţii se regăseşte în fişierul ataşat. 

Director CJRAE, 



CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DOLJ 

Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 
Telefon /Fax: 0251/590 222; 03511170 373( 4) 

Mai!: cjraedolj@yahoo.com; www.cjraedolj.ro 

SIMPOZION JUDEŢEAN 

MINISTERUL 
EDUCATIEI 
NAŢIONALE 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DIN 
MEDIUL ŞCOLAR 

A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE 

./ Numele instituţiei organizatoare: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

./ Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/ fax, e-mail, site): Str. Ludwig van 

Beethoven, nr. 2, 200218, Craiova, telefon/ fax: 0251/590222; 0351/170373(4), email: 

cjraedolj@yahoo.com; site: www.cjraedolj.ro 

B. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

./ Argument 

După anii '90, România a optat pentru democratizarea sistemelor economice si sociale, 
şcoala fiind unul dintre pilonii importanţi ai schimbării. Accesul larg la mijloacele de informare, 
introducerea unei relative autonomi! a şcolii în raport cu oferta educaţională, lărgirea participării 
la decizii privind educaţia prin contribuţia tuturor actorilor educaţionali (părinţi, autorităţi locale, 
biserică, societate civilă) sunt doar câteva dintre schimbările care au condus la transformarea 
culturii şcolare după anii '90. Totodată, acumularea tensiunilor sociale inerente perioadelor de 
schimbare economică şi politică au adus transformări ale peisajului social, spaţiu în care 
fenomenele de violenţă si-au făcut simţită mai acut prezenţa, difuzând şi la nivelul altor instituţii 
sociale, între care familia, dar şi şcoala. 

Societatea civilă a devenit sensibilă 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. 

Prevenirea violenţei şcolare este cel mai important aspect în răspunsul pe care societatea îl 
poate da acestui fenomen social. 

Acest simpozion îşi propune să aducă în prim plan cele mai interesante activităţi 

desfăşurate de către cadrele didactice în scopul prevenirii şi combaterii violenţei din mediul şcolar . 

./ Obiectivul general al activităţii/ Scopul: 
- Promovarea exemplelor de bună practică în scopul prevenirii şi combaterii violenţei din mediul 
şcolar . 

./ Obiectivele specifice ale activităţii: 
Diseminarea activităţilor şi proiectelor pe tema prevenirii şi combaterii violenţei din mediul 

şcolar, derulate cu succes în unităţile şcolare; 



- Descrierea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei si a efectelor acesteia asupra 
copiilor; 
- Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului pentru implementarea politicilor de prevenire şi 

combatere a actelor de violenţă din unităţile de învăţământ; 
-·Promovarea dialogului public în vederea conştientizării la nivelul societăţii româneşti a urmărilor 
negative ale violenţei. 

./ Grupul-ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţători, profesori) . 

./ Data: 24 mai. 

./ Locaţia: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj . 

./ Descrierea activităţii: 

Programul activităţii: 

9.00- Primirea invitaţilor; 

9.30- 10.00- Alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor implicate şi invitaţilor; 

10.00- 13.00- Prezentarea lucrărilor pe secţiuni; 

13.00- Concluzii 

Secţiuni: 

1. Proiectele şi activităţile de consiliere- exemple de bună practică 

2. Proiectele educative şcolare şi extraşcolare- modalităţi de prevenire şi combatere a actelor de 

violenţă din şcoală 

3. Implicarea comunităţii În prevenirea şi combaterea violenţei din şcoală 

Recomandări privind redactarea lucrărilor: 
./ Lucrările vor avea 2-5 pagini, format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word, cu caractere 

Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, spaţiere la 1,5 rânduri; 
./ Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica 

propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; 
./ Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, 

an); 
./ Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor; 
./ Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă; 
./ Înscrierea participanţilor se va face pe baza fişei de înscriere expediată pe email. Lucrările şi 

fişa de înscriere, însoţite de copia chitanţei/ facturii se vor trimite prin email la adresa 
simpozionviolenta@yahoo.com, în perioada 1 aprilie -10 mai 2013 . 

./ Susţinerea lucrărilor va avea loc la sediul unităţii pe data de 24 mai 2013, începând cu ora 
10.00. Prezentarea unei lucrări nu va depăşi 5-7 minute. 

Informaţii de natură organizatorică şi financiară 
Instituţia iniţiatoare percepe o taxă de participare de 25 lei/ participant pentru a asigura 

financiar realizarea invitaţiilor, a CD-ului cu ISBN, a diplomelor de participare, pentru trimiterea 
materialelor către participanţii din alte judeţe. Suma va fi depusă pe bază de chitanţă, la 
secretariatul CJRAE sau va fi expediată prin mandat poştal pe adresa CJRAE (Str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 2, 200218, Craiova), specificându-se: PENTRU SIMPOZION. 

Persoana de contact: Nicoleta-Adriana Florea, profesor consilier şcolar CJRAE-CJAP Dolj, 
email: nicoletaadriana_florea@yahoo.com, tel. 0745292348. 



FORMUlAR DE ÎNSCRIERE 

SIMPOZION JUDEŢEAN 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DIN 
MEDIUL ŞCOlAR 

Ediţia 1 

Titlul lucrării ____________________ _ 

Autorii lucrării: 
1. 
Nume: __________ ___ 

Prenume:----------
Adresă: ______________________________ _ 

Localitate:-------
Judeţ: ____ ___ 
Telefon: ____ _ 

Adresă de e-mail:---------------
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: _____________________ ___ 
Specialitatea _______________________ _ 

2. 

Prenume:----------
Adresă: ______________________________ _ 

Localitate: ______ _ 
Judeţ: ____ ___ 
Telefon: ____ _ 

Adresă de e-mail:--------------
Loc de muncă/ Unitatea şcolară: _____________________ _ 
Specialitatea _______________________ _ 

Particip la: 
lll Secţiunea 1 

lll Secţiunea 11 
llJ Secţiunea III 

Mod de participare: 
lll Directă 

lll lndirectă 

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi): calculator, videoproiector. 


