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AGENDA EDUCAŢIEI
PROIECTUL „PREVENIREA ŞI REDUCEREA VIOLENŢEI
ŞCOLARE PRIN EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE
DEMOCRATICĂ ŞI DREPTURILE OMULUI”
CS dr. Andreea-Diana Scoda*
„Nonviolence is a weapon of the strong.”
Mahatma Gandhi
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a participat, împreună cu cadrele didactice
din Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”,
Complexul Educaţional „Lauder Reut” şi Şcoala Gimnazială „Ferdinand I” din
Bucureşti, la realizarea proiectului Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare
prin educaţie pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului (Addressing
Violence in Schools through Education for Democratic Citizenship and Human
Rights). Acest proiect s-a desfăşurat în perioada septembrie 2015 – aprilie
2016, fiind finanţat printr-un grant oferit de Consiliul Europei şi Comisia
Europeană. Partenerii proiectului provin din instituţii similare din Grecia,
Muntenegru, Ungaria şi Polonia.
Totodată, proiectul de faţă se fundamentează pe Cartea Consiliului Europei
pentru Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului (ECD/EDO)
adoptată în cadrul Recomandării CM (2010) 7 şi Carta Consiliului Europei
privind Drepturile Fundamentale (EU JO 2000/C 364/01).

Principalul obiectiv al proiectului a fost acela de a creşte gradul de
conştientizare a violenţei în şcoli, în vederea găsirii unei abordări comune, şi
de a preveni violenţa în şcoală prin dezvoltarea unui sistem care să promoveze
atât cetăţenia democratică, cât şi toleranţa faţă de semeni.
Rezultate proiectului
• creşterea gradului de sensibilizare a profesorilor şi a părţilor interesate din
cadrul proiectului, faţă de problematica violenţei în şcoli;
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analiza şi evaluarea formelor de violenţă care au apărut în şcolile partenere;
desfăşurarea de focus-grupuri la nivelul ţărilor partenere în vederea realizării
unor concluzii pertinente;
dezvoltarea unor direcţii de acţiune (fondate pe cercetare, politici şi
contribuţia grupurilor din societatea civilă) în scopul ameliorării violenţei în
şcoli. Prin urmare, s-a urmărit creşterea gradului de conştientizare a
factorilor de decizie naţionali şi internaţionali privind politicile în domeniu;
elaborarea unor recomandări care au vizat abordarea/ implicarea „întregii
comunităţi”, care implică, printre altele, „deschiderea şcolii faţă de
comunitate presupune angajarea democratică a actorilor interesaţi din
ambele entităţi (şcoală, comunitate) prin respect faţă de principiile de bază
ale coexistenţei democratice şi respectului”. (Evie Zambeta şi colab., 2016)

Reuniuni
Prima reuniune a proiectului a avut loc la Podogirca (Muntenegru) în noiembrie
şi a avut ca scop prezentarea rezultatelor politicilor şi cercetărilor realizate
pe tematica abordată la nivelul fiecărei ţări partenere. De asemenea, s-au
discutat aspectele comune şi cele diferite, menţionate de fiecare ţară în parte,
precum şi lacunele care există în strategiile naţionale dezvoltate în vederea
prevenirii şi combaterii violenţei la şcoală.
În urma acestei întâlniri, ţările partenere au convenit să înfiinţeze grupuri de
discuţii (focus-grupuri) formate din 20 de participanţi, reprezentanţi ai comunităţii
şcolare (profesori, directori de şcoală, consilieri şcolari, personal administrativ)
şi societatea civilă (asociaţii de părinţi, organizaţiile de tineret, ONG-uri).
Obiectivele acestor focus-grupuri au constat în definirea conceptului de violenţă
şi în evaluarea modului în care este percepută violenţa în sfera educaţională.
Grupurile au fost, de asemenea, invitate să reflecteze asupra modalităţilor
eficiente de a aborda violenţa la nivelul şcolilor în care îşi desfăşoară activitatea
şi să facă recomandări concrete care să vizeze toate aspectele avute în
vedere.
Cea de a doua reuniune de coordonare a proiectului-pilot a avut loc la Atena,
între 29 februarie-1 martie 2016. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate, în
principal, rezultatele obţinute în cadrul focus-grupurilor la care au participat
reprezentanţi ai partenerilor de proiect din Grecia, Ungaria, Muntenegru,
Polonia şi România.
De asemenea, a fost prezentat raportul comparativ privind politicile şi
cercetările realizate pe tematica violenţei manifestate la nivelul şcolilor, s-au
purtat discuţii, au fost trase concluzii şi au fost făcute recomandări.

Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (1)

129

La nivel naţional, a avut loc o întâlnire la Sinaia în perioada 11-13 martie 2016,
la care au participat peste 20 de profesori din mai multe şcoli din Bucureşti,
principalul scop fiind acela de diseminare a proiectului (scop, obiective, activităţi
realizate etc.). În cadrul acesteia, s-au realizat ateliere, seminarii şi activităţi
de formare a cadrelor didactice participante, au avut loc discuţii în grupuri
pornind de la concepte-cheie precum cultura democratică în şcoală, profesorii
orientaţi către drepturile omului, relaţia elev-profesor într-o societate
democratică etc. De asemenea, au fost prezentate planuri de acţiune pentru
fiecare şcoală participantă, în vederea stabilirii unor direcţii de acţiune de
combatere a violenţei în şcoli şi au fost făcute sugestii şi recomandări
referitoare la aspectele metodologice pentru realizarea unui studiu pe aceeaşi
temă.

Sursa: http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/project-2-addressingviolence-in-schools-through-education-for-democratic-citizenship-and-human-rightseducation (accesată la 30 mai 2016)

Ultima reuniune a avut loc la Budapesta în perioada 8-10 aprilie 2016, sub
forma unui atelier de diseminare internaţională, în care reprezentanţii grupurilor
naţionale au avut drept scop desfăşurarea unui focus-grup comun cu mai
mulţi participanţi din fiecare ţară parteneră.
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Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei

Seminar eTwinning regional pentru cadre didactice din
învăţământul preuniversitar
În perioada 1 – 3 septembrie 2016, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Centru
naţional de suport eTwinning România) va organiza, la Constanţa, un seminar
de formare dedicat cadrelor didactice şi directorilor de instituţii de învăţământ
preuniversitar din zona de sud-est a României, din judeţele Brăila, Buzău,
Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea.
Seminarul face parte dintr-o serie de evenimente regionale şi îşi propune
familiarizarea participanţilor cu portalul şi cu instrumentele eTwinning, precum
şi explorarea potenţialului proiectelor de colaborare şcolară care utilizează
noile tehnologii. De asemenea, îşi propune să evidenţieze exemple de bune
practici eTwinning şi să creeze cadrul pentru schimb de experienţe în domeniu.
În urma apelului lansat în luna iunie 2016, au fost primite 203 aplicaţii. Dintre
acestea, 60 de cadre didactice au fost selectate să participe la eveniment.
Lista completă a invitaţilor este disponibilă online, pe situl naţional eTwinning
România – www.etwinning.ro

