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A învăţa că în viaţă, mai uşor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevarul şi violenţa cu 

abnegaţia, ar trebui să fie un element fundamental în educaţia oricărui copil (Mahatma Gandhi) 

 

 

SĂPTĂMÂNA  „ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI” 
 

 În perioada 21-25 martie 2016 în unităţile şcolare din judeţul Iaşi are loc o amplă acţiune de 

prevenire a comportamentelor agresive şi a actelor violente în mediul şcolar. 

Iniţiată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) Iaşi, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, acţiunea 

„Săptămâna Împreună împotriva violenţei” se află anul acesta la a IV-a ediţie.  

Organizatorii consideră că, prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de 

comunicare, de relaţionare, de intercunoaştere, de manifestare artistică şi de exprimare creativă a 

propriei personalităţi, preadolescentul sau adolescentul de azi poate deveni adultul capabil să 

comunice asertiv, care are încredere în sine şi poate lua decizii în mod responsabil. 

În program sunt incluse următoarele manifestări: 

 21 martie: „Ziua gestului frumos” -- activităţi moderate de profesorii consilieri şcolari în 

unităţile şcolare unde există cabinete de asistenţă psihopedagogică; 

 23 martie:”De IMPACT e TOLERANŢA” -- instituţii implicate: Colegiul  „Ştefan cel 

Mare” Hîrlău, Clubul Copiilor Hîrlau, unităţile de învăţământ din oraşul Hîrlau şi din zona 

Hîrlău; 

 24 martie:„Festivalul non-violenţei”, ediţia a VIIIa -- instituţii implicate: Consiliul 

Judeţean al Elevilor Iaşi, Colegiul Economic Administrativ Iaşi (partener), Colegiul Naţional 

de Artă „O. Băncilă” Iaşi (partener), Liceul „D. Cantemir” Iaşi (partener), Colegiul Teoretic 

„Ştefan cel Mare” Hîrlău, Colegiul Teoretic „E. Racoviţă” Iaşi, Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi, 

Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, 

Liceul Teoretic „M. Costin” Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi, Liceul Economic de Turism 

Iaşi, Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic „V.M.Craiu” Belceşti, Liceul Teoretic 

„L. Rosetti” Răducăneni, Şcoala Gimnazială „V. Conta” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Şt. 

Bârsănescu” Iaşi, Scoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion 

Neculce” Iaşi, Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi, Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii, 

Şcoala Gimnazială „D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti, Şcoala Gimnazială Grajduri; 

 21-25 martie: Ateliere de lucru cu elevii pe problematica prevenirii violenţei în mediul 

şcolar, desfăşurate de profesorii consilieri şcolari în parteneriat cu reprezentanţi ai 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi (activităţi susţinute de profesori consilieri şcolari şi 

agenţi de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi) -- unităţi şcolare 

implicate: Liceul Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava, Şcoala Gimnazială „Colonel C-tin 

Langa” Miroslava, Şcoala Profesională Holboca, Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii, Şcoala 

Gimnazială Tomeşti; 

 21 -25 martie:Ateliere de lucru cu părinţii -- activităţi moderate de profesorii consilieri 

şcolari în unităţile şcolare unde există cabinet de asistenţă psihopedagogică. 

 

 

Date de contact:  tel. 0232267696, cjraeiasi@yahoo.com 

 

Director CJRAE,  
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