PROGRAMUL DE INTERES PUBLIC JUDEŢEAN
„Prevenirea violenţei în şcoli”
Septembrie - decembrie 2013
Judeţul Mureş

I.

Elaborarea Programului

1. Contextul
La propunerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş şi-a
manifestat disponibilitatea şi interesul de a se implica în realizarea unui program de interes public
judeţean, având ca obiect prevenirea violenţei în şcoli.
Acest program, intitulat ca atare „Prevenirea violenţei în şcoli”, are ca obiectiv dobândirea de
către grupurile ţintă a unor aptitudini şi abilităţi comportamentale preventive.
În acest scop, programul urmăreşte formarea de formatori din rândul cadrelor didactice,
psihologilor, pedagogilor, poliţiştilor şi a altor grupe profesionale din judeţul Mureş, în scopul
multiplicării, transmiterii informaţiilor dobândite către tineri, în şcoli. Formatorii vor alcătui echipe
mixte a câte doi oameni (cadru didactic/poliţist) care vor instrui la rândul lor elevii în şcoli. Programul
se va desfăşura în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013.
În judeţul Mureş, se propune realizarea programului în mediul urban, în perioada 1 septembrie
– 31 decembrie 2013. În mod concret proiectul prevede realizarea a cinci cursuri. În total 120 cadre
didactice şi poliţişti vor fi instruiţi pentru a susţine activităţi de informare în şcoli. Se estimează că, în
urma implementării programului, 15.000 de elevi vor fi informaţi pe tema reacţiei corecte la
evenimente cu violenţă. Programul „Prevenirea violenţei în şcoli” vine astfel în completarea unui
proiect anterior, respectiv a mesajului promovat în Campania „Sergiu Ardelean” – „Implică-te
responsabil!”, care şi-a propus să pregătească tinerii, comunitatea în general, în ceea ce priveşte
riscurile implicării în acte de violenţă.
Pentru realizarea programului în judeţul Mureş s-a realizat o colaborare interinstituţională între
Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Mureş, prin încheierea unui parteneriat (vezi Anexa).
Considerând programul ca fiind deosebit de important pentru educarea tinerilor în spiritul
conduitei preventive şi al diminuării violenţei din şcoli şi societate, Programul de interes public
judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” a fost aprobat de Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea nr.
78 din 30 mai 2013.
2. Justificarea programului
Conflicte vor exista mereu. În drumul pe care îl parcurge omul în copilărie sau în adolescenţă,
conflictele pot fi constructive şi stimulatoare. Ele devin o problemă atunci când nu sunt soluţionate
corespunzător sau escaladează ducând la jigniri, răniri şi la violenţă.
De regulă, copiii îşi însuşesc modelele comportamentale şi înclinaţiile violente de acasă, din
familie – la şcoală acestea sunt întărite, în cazul în care cadrele didactice nu reacţionează
corespunzător. Profesorii care, de exemplu, neglijează sau discriminează anumiţi copii sau aceia care
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acordă o atenţie sporită elevului agresiv în detrimentul unuia care nu ridică nici un fel de probleme, pot
provoca sau întări reacţii agresive din partea tinerilor.
Actele de violenţă relevante pentru şcoală sunt greu de observat. Conexiunea dintre şcoală,
agresor şi victimă şi, de exemplu, drumul către şi de la şcoală, nu este deseori foarte evidentă. În cazul
unor fapte mai puţin grave, lucrurile se rezolvă într-un cadru informal, deseori chiar în cadrul şcolar,
fără ca organele de urmărire penală să fie implicate, ceea ce face ca lucrurile sa nu fie foarte clare.
Printre locurile în care se petrec sau se manifestă acte de violenţă „în şcoli” se numără clădirea şcolii
ca atare, curtea şcolii şi spaţiile din incinta acesteia, locurile din imediata apropiere a şcolii, drumul
către şi de la şcoală, dar mai ales mijloacele de transport în comun.
Creşterea disponibilităţii tinerilor către comiterea de acte de violenţă se poate observa şi din
felul în care se bruschează reciproc, din divergenţele verbale, dar şi din modul în care se comportă unii
cu alţii. Cauzele sau factorii declanşatori trebuie căutaţi probabil în condiţiile familiale, în modul de
răspândire al faptelor de violenţă de către mijloacele mass-media, în eşecurile şcolare, în relaţiile
disfuncţionale dintre profesori şi elevi şi în general în frustrările legate de şansele limitate de care
dispun. Violenţa din şcoli reprezintă o problemă familială dar şi o problemă socială, în care poliţia
dispune de modalităţi de soluţionare limitate.
3. Utilitatea programului pentru societate
Tinerii până în douăzeci de ani consideră deseori legile şi reglementările juridice ca fiind
simple propuneri de conduită. Legile nu reprezintă pentru ei expresia unei moralităţi sau încercări de a
reglementa viaţa într-o comunitate, ci reprezintă şicane menite să îngrădească creativitatea anarhică a
fiecărui individ. Din punctul de vedere al multor tineri, legile reprezintă reglementări, prin care „o
ceată de bătrâni” încearcă să le facă viaţa grea unor tineri.
Abordări mai noi în domeniul prevenirii violenţei se ocupă mai mult de victimă şi mai puţin de
agresor, concentrându-se asupra strategiilor care împiedică persoană să devină victimă. De exemplu,
aceste strategii învaţă tinerii şi copiii cum să se comporte în autobuze sau în comunităţi mari de
oameni fără a se supune vreunui risc, cum să nu aibă o atitudine provocatoare, să nu utilizeze un limbaj
violent, să evite străzi întunecoase, să nu afişeze obiecte de valoare în public, să nu pornească la drum
de unii singuri, informându-i totodată şi cu privire la violenţa în familie.
Şcolile sunt cel mai bun mediu pentru a desfăşura diverse activităţi de prevenire, deoarece aici
te poţi adresa într-un timp relativ limitat unui număr mare de cetăţeni.
Totodată, tinerii vor prelua şi rolul de multiplicatori, deoarece se vor duce acasă şi vor povesti
cele auzite şi văzute la şcoală atât fraţilor, părinţilor, bunicilor cât şi prietenilor, colegilor şi altor rude.
Însă şi profesorii pot disemina cunoştinţele dobândite în sfera familială, dar şi relaţionând, în cercul de
prieteni. Prin aceasta conţinuturile transmise vor acoperi o parte substanţială din societate.
Prin intermediul trainingului ce urmează a se realiza se doreşte, pe de-o parte reducerea
violenţei şi criminalităţii şcolare şi stradale, pe de altă parte sensibilizarea adulţilor de mâine faţă de
această temă complexă, astfel aducându-şi aportul la formarea unei societăţi viitoare care va da mult
mai puţine şanse violenţei cotidiene.
II.

Date despre program

1. Obiectiv: Dobândirea de către grupul ţintă a unor aptitudini şi abilităţi comportamentale
preventive
2. Durata: 01 septembrie – 31 decembrie 2013
3. Locul desfăşurării: Judeţul Mureş
4. Parteneri:
 Consiliul Judeţean Mureş
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
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III.

Descrierea programului

Programul este structurat în două etape principale: formarea de formatori pe tema programului şi
multiplicarea informaţiilor dobândite de aceştia prin realizarea unor sesiuni de training cu elevii din
şcolile din judeţ.
A. Desfăşurarea sesiunilor de formare formatori
1. Grupul ţintă
Grupul ţintă este format din 120 de cadre didactice psihologi, pedagogi, poliţişti (cei care au
contact cu şcolile), stabilit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
şi un număr de aproximativ 15.000 de elevi din şcolile din judeţ.
2. Conducătorul de curs
Cursurile vor fi susţinute de domnul Christian Weidkuhn, specialist în problematica vizată de
program, psiholog în cadrul poliţiei elveţiene, cercetător în domeniul învăţământului şi dezvoltării
şcolare, instructor, conferenţiar universitar la Universitatea din Zurich.
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3. Numărul şi locaţiile training-urilor
Sunt prevăzute 5 cursuri a câte 3 zile fiecare. La fiecare sesiune de curs se preconizează că vor
participa între 20 şi 25 de persoane. Cursurile se vor desfăşura în trei locaţii din judeţul Mureş: Tîrgu
Mureş, Reghin, Sighişoara, conform calendarului de mai jos:






Sesiunea I: în perioada 18-20 septembrie 2013, la Tîrgu Mureş;
Sesiunea II: în perioada 14-16 octombrie 2013, la Tîrgu Mureş;
Sesiunea III: în perioada 13-15 noiembrie 2013, la Sighişoara, Liceul „Joseph Haltrich”;
Sesiunea IV: în perioada 18-20 noiembrie 2013 la Reghin, Liceul „Lucian Blaga”;
Sesiunea V: în perioada 11-13 decembrie 2013 la Tîrgu Mureş.

4. Evaluarea trainingului
La sfârşitul trainingului, participanţii primesc un formular de evaluare, pe care trebuie să îl
completeze pentru a-şi spune părerea cu privire la calitatea cursului.
B. Realizarea trainingurilor în şcoli
1. Pregătirea prealabilă
Se preconizează că trainingul va fi inclus în planificarea anuală a şcolii/clasei. Se poate opta
pentru un anumit an de studiu (clasa 5-12), în care cursul să se ţină anual, sau şcoala alege o altă
variantă. Ideal ar fi ca fiecare copil din această şcoală să fi parcurs (cel puţin o dată) cursul, înainte să
fie absolvent.
Realizarea în prealabil a unei şedinţe cu părinţii, ocazie cu care aceştia vor primi informaţii cu
caracter general în ceea ce priveşte violenţa, fiindu-le totodată prezentat şi conţinutul trainingului. În
felul acesta este subliniat şi prezentat caracterul pedagogic al cursului.
2. Alegerea grupului ţintă
Pentru training se aleg de regulă colective complete de clase dintr-un ciclu şcolar, însă se pot
realiza şi grupuri mixte, formate din colectivele diferitor clase.
3. Echipa de traineri
Cursurile se vor ţine în şcoli şi vor fi conduse de o echipă compusă din doi formatori. Pe cât
posibil unul dintre traineri ar trebui să fie poliţistul responsabil de şcoala respectivă. Acest lucru îi va
da poliţistului posibilitatea de a cunoaşte mai bine şcoala, profesorii şi elevii, iar aceştia vor avea la
rândul lor posibilitatea de a cunoaşte poliţistul, dezvoltând în felul acesta un sentiment de încredere
faţă de el.
4. Vârsta participanţilor
Conceptul cursului se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, dar se poate
desfăşura foarte bine şi cu alte grupe de vârstă.
5. Rezultatul trainingului îl reprezintă capacitatea fiecărei clase participante de a stabili
reguli proprii şi obligatorii, care să descrie comportamentul legat de violenţă, dar şi
confruntarea cu aceasta.
6. Evaluarea trainingului din şcoli
Clasele de elevi vor fi evaluate în urma trainingului prin intermediul unui chestionar, iar
informaţiile vor fi concretizate într-un raport.
C. Rezultate aşteptate
90 cadre didactice şi 30 poliţişti instruiţi pentru a susţine activităţi în şcoli pe tema
reacţiei corecte la evenimente, comunicare, atitudine;
15.000 de elevi şi tineri informaţi cu privire la conduita corectă şi modalităţile de
reacţie la evenimente.
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IV.

Participanţii la sesiunile de formare formatori

A. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a delegat 30 de poliţişti din judeţul Mureş:
Tîrgu Mureş, Sighişoara, Reghin, Luduş, Iernut, Sărmaşu, Tîrnăveni,
B. Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş a desemnat 90 de cadre didactice, consilieri
educativi din următoarele şcoli:
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU” TÂRGU MUREŞ
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ROMULUG GUGA” TÂRGU MUREŞ
3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” TÂRGU MUREŞ
4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” TÂRGU MUREŞ
5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” TÂRGU MUREŞ
6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COŞBUC” TÂRGU MUREŞ
7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” TÂRGU MUREŞ
8. LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL PRESU” TÂRGU MUREŞ
9. COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÂRGU MUREŞ
10. LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREŞ” TÂRGU MUREŞ
11. LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREŞ
12. LICEUL TEORETIC “BOLYAI FARKAS” TÂRGU MUREŞ
13. LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE ŞINCAI” TÂRGU MUREŞ
14. LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN VUIA” TÂRGU MUREŞ
15. LICEUL TEHNOLOGIC “ION VLASIU” TÂRGU MUREŞ
16. LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 SIGHIŞOARA
17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL MOSORA” SIGHIŞOARA
18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂUŞERI
19. LICEUL TEHNOLOGIC “DOMOKOS KAZMER” SOVATA
20. ICEUL TEHNOLOGIC “IOAN BOJOR” REGHIN
21. LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU MAIOR” REGHIN
22. LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE NETEA” DEDA
23. ŞCOALA GIMNAZIALĂ HODAC
24. LICEUL TEHNOLOGIC BAND
25. LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT
26. LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL LUDUS
27. LICEUL TEHNOLOGIC “SAMUIL MICU” SĂRMAŞU
28. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN VLADUŢIU” LUDUŞ
29. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EMIL DRĂGAN” UNGHENI
30. COLEGIUL TEHNIC TÎRNĂVENI
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