
           Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi 

 

Săptămâna ”Împreună împotriva violenței” 

RAPORTUL PROIECTULUI 

 

                       
Iniţiat de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică Iaşi (CJAP), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, 

proiectul „Săptămâna Împreună împotriva violenţei” a avut ca scop dezvoltarea cooperării, toleranţei, încurajarea atitudinilor 

pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi,  exprimarea iubirii, compasiunii, înţelegerii, aprecierii, grijii pentru ceilalţi, prin 

limbajele specifice artei şi creativităţii.Devenit tradiţie în calendarul proiectelor iniţiate de CJRAE Iaşi, proiectul se află la cea 

de-a IX-a ediţie.  

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

intercunoaştere, de manifestare artistică, 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. 

Activităţile proiectului  s-au desfăşurat în perioada 20 – 24 martie 2017,  în program fiind incluse următoarele 

manifestări: 

1. „Ziua gestului frumos” (21 martie a.c.) 

 Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi moderate de profesorii consilieri şcolari; 

 



 

Unităţi şcolare implicate: 

 Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Iaşi  

• Colegiul Economic Administrativ Iaşi 

• Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași 

• Şcoala Gimnazială „Axinte Uricanul” Scînteia 

• Şcoala Gimnazială Grajduri 

• Liceul Tehnologic Vlădeni 

• Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi 

• Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

• Şcoala Gimnazială “G. Ibrăileanu” Tg. Frumos 

• Liceul Teoretic “L.Rosetti” Răducăneni 

• Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi  

 

2. Festivalul Nonviolenţei” (23 martie a.c.)  

 Manifestări: dramatizare, dans, interpretare vocal-Instrumentală, sport, prezentări (postere, desene, fotografii, 

produse hand – made). 

 Unităţi şcolare participante: 

• Colegiul de Artă “Octav Băncilă” Iaşi 

• Liceul cu Program Sportiv Iaşi 

• Colegiul Economic Administrativ Iaşi 

• Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi 

• Scoala Gimnazială „Şt. Bârsănescu” Iaşi 

• Şcoala Gimnazială „G. Călinescu” Iaşi 

• Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi 

• Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași 

• Şcoala Gimnazială „Axinte Uricanul” Scînteia 

• Şcoala Gimnazială Grajduri 

• Şcoala Gimnazială „Mihai Codreanu” Iaşi 

• Scoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iaşi 

• Liceul Tehnologic Vlădeni 

• Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi 

• Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

 

3. Acţiunea - "De IMPACT e TOLERANŢA!" (20-24 martie a.c.) 



 Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău - Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, Clubul Copiilor Hîrlau, în 

parteriat cu  unităţile de învăţământ din oraşul Hîrlau si din zona Hîrlău.  

-Mesagerii toleranţei 

-Tonomatul prieteniei 

-Ziua gestului frumos 

-Ateliere de lucru – Portretul toleraţei 

-Despre Bullying 

-Activităţi sportive pentru promovarea fair-play-ului 

-Flash mob dance –Dansul Toleranţei 

- Marşul „Vocea prieteniei” 

-Festivalul toleranţei 

 

4. Ateliere de lucru cu elevii pe problematica prevenirii violenţei în mediul şcolar (20 – 24 martie a.c.) 

    -Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi susţinute de profesorii consilieri şcolari; 

5. Ateliere de lucru cu părinţii (21 – 25 martie a.c.) 

 Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi moderate de profesorii consilieri şcolari. 

 

6. Curs de formare “Informal Creativity. Non formal strategies in counseling activities", în cadrul Proiectului 

Pathways for Growth, 2015-1-UK01-KA104-013219, Erasmus+ Programme, Key Action 1, la care au participat 

profesori consilieri şcolari din centrul şi cabinetele şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică din judeţul 

Iaşi. 

 

 Ecouri în presă  

 La Iasi se organizeaza "Saptamana impotriva violentei", un proiect pentru elevi, parinti si profesori, 

https://www.bzi.ro 

 "De IMPACT e toleranta!" - Saptamana impotriva violentei la Colegiul Stefan cel Mare din Harlau, 

https://www.bzi.ro 

https://www.bzi.ro/
https://www.bzi.ro/


  „Împreună împotriva violenţei”, acțiuni în școli, http://inpascani.ro/impreuna-impotriva-violentei-actiuni-in-scoli/ 

 Program de combatere a violenţei în şcolile ieşene, http://bittv.info/program-de-combatere-a-violentei-in-

scolile-iesene/ 

 

In cadrul proiectului judetean ”Saptamana impotriva violentei!" initiat de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) 

Iasi - Colegiul Stefan cel Mare din Harlau este si anul acesta partener activ ce isi propune alaturi de Clubul Stefi IMPACT din scoala, in 

parteneriat cu 15 institutii scolare din zona noastra, cu Politia Harlau, Palatul Copiilor Harlau, ATOR Harlau si Liceul Special Moldova 

Targu Frumos - sa promoveze toleranta, prietenia si acceptarea diversitatii - organizand cea de a- III– a editie a Festivalului nonviolentei – 

„De IMPACT e toleranta!”  

 

 

Rezultatele activităţilor proiectului în imagini 

 

I. Festivalul Nonviolenţei la Iaşi (23 martie 2017) 

        

http://inpascani.ro/impreuna-impotriva-violentei-actiuni-in-scoli/


                           

 

           

 

                     

 

II. Activităţi desfăşurate în şcoli cu elevi, părinţi, cadre didactice  

1. Secvențe din activitățile incluse în cadrul Proiectului ,,Alegeri sănătoase", desfășurat la Școala Gimnazială ”George 

Coșbuc” Iași, în parteneriat cu Organizația ”Salvați Copiii” 



 ,,Siguranța pe internet" (activități cu elevii și cadrele didactice) 

Moderatori: 

Nistor Ioana – Organizația ”Salvați Copiii” 

prof. consilier școlar Marilena Craciun 

 

                      

 

 Săptămâna ”Împreună împotriva violenței ”la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Iași – clasa pregătitoare, 

prof. consilier școlar Marilena Crăciun. 

   

 

 

2. Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”Răducăneni  - expoziţie de desene, profesor consilier şcolar Nicoleta Bujoreanu 



              

 

3. Ziua Gestului Frumos – 21 martie 2017, la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

Moderator: profesor consilier şcolar, Cristina Vameşu  

                         

 

4.  Proiect antibullying, Şcoala Grajduri, profesor consilier şcolar Doina Toană 

   

 

Drepturi încălcate şi emoţiile victimelor... 



  În misiune antibullying pe holurle şcolii ... 

 

   

Mesaje antibullying prezentate elevilor 

5. „Ziua gestului frumos” la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”  

În cadrul Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi s-au desfăşurat, cu ocazia derulării proiectului judeţean 

"Saptămâna împotriva violenţei!", diverse activităţi educative pentru a marca „Ziua gestului frumos”- 21 martie 2017: 

expoziţie de lucrări plastice, activităţi de consiliere a elevilor pe tema promovării toleranţei, cooperării, prieteniei. Elevii au 

experimentat modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, oferind mesaje de apreciere colegilor şi profesorilor. 

 



 

„Cooperare” – Lorena Ioana Gavril, clasa a VII-a C 

 

 

 

                                       

Elevii clasei a VII-a C: Relaţionare pozitivă               Elevii clasei a V-a A: Mesaje de apreciere pentru colegi 

 



Elevii clasei a V-a A: Mesaje de apreciere pentru profesori 

Profesori consilieri şcolari:  Irina Dumitru, Andreea Nichiteanu 

 

6. Festivalul Nonviolenţei la Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, profesor consilier şcolar Dana 

Speranţa Robotă 

 Expoziţii  

       

   

 Ateliere de lucru  

   

 Flash Mob  



    

7. Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi, profesor consilier şcolar Marilena Crăciun 

              

 

8. Şcoala Gimnazială „G.Ibrăileanu” Tg. Frumos, profesor consilier şcolar Nina Creangă 

   

9. Liceul Tehnologic „P.Rareş” Tg. Frumos, profesor consilier şcolar Nina Creangă 



 

10. Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, profesor consilier şcolar Ramona Fordea 

                

 

 

11. Ziua  Gestului Frumos, Școala Gimnazială Nicoale Iorga, Iași 

Coordonator activități: prof consilier școlar, Geanina Merticaru 



                       

 

 

 

III. Oportunităţi de formare profesională cu formatori de la Pathways: Inspirational Development C.I.C.,  

Wales, UK 

- cursul de formare “Informal Creativity. Non formal strategies in counseling activities", în cadrul Proiectului 

Pathways for Growth, 2015-1-UK01-KA104-013219, Erasmus+ Programme, Key Action 1, la care participă 

profesori consilieri şcolari din centrul şi cabinetele şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică din judeţul 

Iaşi.  



 

  

  

 

 

 

 



IV. „DE IMPACT e toleranţa” – activităţile proiectului în zona Harlău 

a. Marşul „Vocea prieteniei” 

   

 

 

b. Festivalul toletanţei „DE IMPACT e toleranţa” 

 



 

    

 

 

 

 


