
TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

Violenţa este un fenomen tot mai frecvent în spaţiul şcolii româneşti. Conform datelor
furnizate de către Inspectoratul General al Poliţiei, Institutul pentru Cercetarea şi prevenirea
Criminalităţii, în 75% din şcolile româneşti au loc acte de violenţă.  În sprijinul  tuturor celor
care pot contribui la lupta împotriva violenţei şcolare vine proiectul „Tinerii împotriva
violenţei”,  proiect finanţat din Fondul Social European şi implementat de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC
şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”.

În Tulcea programul de formare s-a desfăşurat pe durata a doua luni calendaristice, 15
aprilie-15 iunie 2011, însumând cinci săptămâni de curs on-line şi faţă în faţă, perioada de
recuperare şi evaluarea finală.

Grupul ţintă al proiectului a fost unul
eterogen, fiind alcătuit din factori decidenţi la nivel
de şcoală, coordonatori educativi, directori generali
şi adjuncţi şi psihologi şcolari, membri în Consiliul
de Administraţie.

Dacă la început cursanţii şi-au manifestat
dorinţa de a avea repere, de a învăţa din ,,modele de
succes”, bune practici în domeniul prevenţiei
violenţei şi de a le transpune în mediul şcolar de
unde vin, pe parcurs au conştientizat ca sursa
soluţiilor sunt ei înşişi, că fiecare este capabil să
găsească strategii eficiente de a reduce manifestările
violenţei din scoli. Dar, lucrul cel mai important, este că s-a format o echipă, că şi-au împărtăşit
experienţele personale, că s-au susţinut reciproc şi au învăţat unii de la ceilalţi.

Pentru ca violenţa acaparează din ce în ce mai
mult mediul şcolar, este nevoie de un efort susţinut
de echipa pentru a obţine rezultate în lupta
împotriva acestui fenomen psihosocial complex. Iar
noi am fost o echipă. De fapt doua echipe, fiind doi
formatori: Carmina-Lidia Butoi, psiholog la
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea la grupa
nr. 2 şi Liliana Isofache, psiholog la Seminarul
Teologic Tulcea.la grupa nr. 1

Cele trei săptămâni on-line pe platforma
module au fost săptămâni de munca intensă, fiind
abordate teme multiple şi variate, precum:
dimensiuni psihologice şi sociale; violenţa şcolară

şi educaţia interculturală,  tipologii ale violenţei şcolare; violenţa şcolară şi cetăţenia
democratică, strategii de monitorizare a violenţei şcolare, strategii de prevenire şi combatere a
violenţei la nivelul clasei, respectiv al şcolii. Cursanţii au fost activi şi au interacţionat
permanent, dându-şi replici, comentând postările colegilor, aducând argumente sau
contraargumente. A fost un real mediu virtual de învăţare. Participarea la un curs în format on-
line, pe unele persoane le-a atras,  altele au fost reticente, preferând contactul uman. Cu toţii însă
au demonstrat competenţe digitale necesare pentru a se descurca foarte bine în utilizarea
platformei virtuale.

Au urmat întâlnirile faţă în faţă unde ne-am cunoscut mai bine şi unde s-au format echipe
puternice, unde a apărut concurenţa, dar în special dorinţa de împărtăşire reciprocă a experienţei
acumulate în cariera didactică, în lucrul cu oamenii.



Casa Corului Didactic Tulcea, parteneră în
acest proiect, a găzduit formările faţă în faţă timp de
două week-end-uri, alături de echipa de formatori
implicându-se şi profesorul metodist Marinela
Peiciu – persoană cu rol administrativ în proiect.
Au fost patru zile tumultoase în idei, păreri şi
experienţe de viaţă împărtăşite şi dezbătute cu
interes de către participanţi, a fost o atmosferă
plăcută, susţinută de eforturile tuturor cadrelor
didactice participante, care s-au implicat cu dăruire
şi profesionalism.

Îi felicităm şi le mulţumim tuturor pentru
participare, pentru că ne-au însoţit în călătoria noastră de învăţare şi aşteptăm rezultate pozitive
din şcolile unde activează domniile lor.

La prima întâlnire faţă în faţă cu cursanţii ne-am bucurat de prezenţa celor doi cercetători ai
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, d-na Magda Balica şi d-nul Lucian Voinea, care au oferit
sprijin extern formatorilor.

Pentru evaluarea finală participanţii au pregătit şi au
susţinut în plen, în faţa comisiei de evaluare, un portofoliu
personal în care au adunat mărturii ale învăţării, temele
efectuate, replici date şi primite, gânduri la sfârşit de
fiecare săptămână de curs, impresii finale şi gânduri de
viitor. Din comisia de evaluare a făcut parte şi d-na Irina
Horga, cercetător ISE Bucureşti, formator şi responsabil cu
partea administrativă în acest proiect, care „a luat pulsul”
acestui proiect în judeţul Tulcea.

Sfârşitul unei călătorii reprezintă un moment de
reflecţie asupra a tot ceea ce am învăţat, dar şi asupra a
ceea ce ne dorim să facem de acum înainte. Şi este
momentul în care ne împărtăşim reflecţiile

personale asupra acestui curs! Aşadar, las impresiile finale ale participanţilor să vorbească despre
această experienţă de învăţare, despre participarea la acest curs:

„Nu pot decât să spun că am învăţat că se poate face ceva în ce priveşte violenţa. Nu putem
da doar vina pe sistem sau pe mediu şi atât. Este datoria noastră să facem ceva. Acum ştiu şi
cum. Nu ştiu dacă voi găsi răspunsuri, dar cu siguranţă voi face tot ceea ce îmi stă în putinţă.
Un curs interesant, atât prin modul inovator de parcurgere, cât şi prin conţinut. Mi-a făcut o
deosebita plăcere să-i cunosc pe toţi colegii mei, să le ascult părerile şi să învăţ din ele. Am găsi
aici oameni deosebiţi care mi-au împărtăşit , cu mult entuziasm, din experienţa lor. Vă
mulţumesc !”, Ana Ţăranu, grupa 2,  coordonator educativ Şcoala cu clasele I-VIII Turcoaia

„Îmi pare rău că s-a terminat acest curs. Mi-a plăcut chiar dacă a fost ceva nou pentru
mine. Este prima dată când particip la un asemenea curs. A fost o experienţă frumoasă şi sper
benefica. Ştiu că vom reuşi la nivelul şcolilor noastre, aşa cum am reuşit la acest curs să ne
împărtăşim problemele din şcoli şi am încercat împreună să găsim remedii, măsuri pentru fapte
deosebit de grave. Mi-a plăcut mult formatorul şi temele deosebit de interesante mai ales când
ne-am întâlnit faţă în faţă. Mi-a plăcut grupa din care am făcut parte, o grupa deosebit de
activă, oameni deosebiţi.” Prof. Florica Stoica, Director Grup Şcolar, Mahmudia

„Am ajuns la destinaţia finală a acestui drum, dar nu ne-am terminat rolul pe care îl avem.
Am venit la acest curs deschişi la idei, doritori să ne facem cunoscute părerile, cu speranţa că



putem îmbunătăţi şi schimba ceva. Rolul nostru, pe
care ni l-am asumat prin acest curs, abia începe. În
acest timp am învăţat, am învăţat să ne apropiem
mai mult de statutul nostru de cadre didactice şi
oameni, în primul rând. Acum e momentul în care
putem spune că am pus temeliile cunoaşterii acestui
subiect. De aici înainte trebuie să continuăm să
milităm pentru această cauză. Le mulţumesc
colegilor şi mentorilor. Împreună am fost o echipă.
Împreună am învăţat şi ne-am modelat unii pe alţii.
Le doresc succes tuturor, să aveţi parte de o viaţă
plină de reuşite în cadrul aspectului legat de anti-
violenţă, şi nu numai…”.  Prof. Frumosu Ion, grupa 2, Director Şcoala „Traian Coşovei”
Somova

„Deşi iniţial am crezut ca activităţile on-line sunt de preferat întâlnirilor faţă în faţă, după
întâlnirile cu grupa 2 Tulcea, mi-am schimbat opinia. Mi-ar fi plăcut să realizăm mai multe
astfel de activităţi, chiar dacă au fost sâmbătă şi duminică, chiar dacă au durat multe ore din
timpul liber. Am cunoscut oameni cu minte deschisa, dornici de comunicare, cu spirit ludic, dar
serioşi totodată. Le mulţumesc tuturor pentru experienţele împărtăşite, pentru amabilitate,
pentru toleranţă. Temele abordate au făcut recurs la experienţa, dar şi la creativitatea fiecăruia.
Am avut oportunitatea să reflectăm mult timp la problema aceasta sinuoasă, cu multe faţete şi
reversul lor, să contribuim cu idei de măsuri de prevenire, reducere şi combatere. Cursul a
deschis o portiţă către colaborare interşcolară, a clarificat multe nelămuriri în privinţa
comunicării, iar sfârşitul sau nu înseamnă decât un nou început pentru toţi cei implicaţi în
educaţie.” Prof. Loredana Doroftei, Coordonator educativ, Şcoala cu cls I-VIII nr.12 Tulcea

„Dincolo de toate sarcinile de lucru, de discuţiile contradictorii, de orele şi weekend-urile
aglomerate am fost o echipă care a lucrat frumos şi constructiv. Cred, cel puţin aşa s-a
întâmplat în cazul meu, că fiecare am învăţat câte ceva din experienţa celorlalţi, fiecare a dat
celorlalţi, în numele menirii de dascăl, un licăr din lumina sa. Şi uite aşa am devenit mai
sclipitori, mai luminoşi, mai încrezători în propriile puteri. Şi acest lucru s-a întâmplat sub
bagheta trainerului nostru, Carmina, căreia îi mulţumesc! În final, nu pot spune decât: Sper să
rămânem o echipă, indiferent de distanţe şi idei”.  Prof. Bocăneala Irina, Consilier educativ
Colegiul Tehnic” Henri Coanda”,Tulcea, grupa 2.

„O călătorie înseamnă experienţă, cunoştinţe, comunicare, cunoaştere, surprize, poate,
neprevăzut, amintiri, început, etape de parcurs, popasuri, reîntoarcere... Poate că au fost de
toate, sau câte ceva din toate. Ne-am cunoscut diverşi, mai rezervaţi iniţial, am devenit colegi în
echipe ad-hoc, am dezbătut, am aflat noutăţi, am împărtăşit experienţe, avem amintirea

colaborărilor comune, a interferărilor pe forum, a
schimbului de idei, am avut, personal, surpriza de a
fi mai plăcut decât mă aşteptam la plecarea de
acasă, ne-am făcut temele - ce-i drept, mai mereu sub
presiunea timpului şi a slalomului printre probleme
cotidiene spre sfârşit de an şcolar - am mai luat câte
o gură de aer proaspăt, de speranţă, descoperindu-
ne diferiţi, dar dedicaţi profesiei şi dornici de a ne
pune în valoare spre binele subiecţilor strădaniei
noastre de fiecare zi şi, iată, ne apropiem de finish
care poate fi un nou început... Mi-a făcut sincer
plăcere să lucrez împreună cu colegii "grupa 1" -



poate fi o predestinare ! - şi întâlnirile faţă în faţă sau on-line m-au stimulat; au fost provocări
intelectuale foarte benefice pentru care mulţumesc deopotrivă colegilor şi formatorilor noştri.
Poate din atâtea proiecte imaginative, generoase se va naşte ceva, poate cineva, acolo sus, va
avea chiar curiozitatea să se aplece altfel decât într-un exerciţiu de simulare a democraţiei,
asupra ideilor unor oameni ancoraţi în realitatea şcolii româneşti, dincolo de statistici. Atunci
munca atâtor cursanţi din ţară, nu doar a noastră, ar însemna mai mult decât bifarea unui
program de formare, acordarea de credite, certificate, puncte pentru..., şi va sparge prejudecata
tot mai încetăţenită că "au fost nişte fonduri de cheltuit". Asta chiar ar însemna o speranţă de
care să ne mai agăţăm, nădăjduind să nu o clasăm la capitolul "iluzii". Chiar am o stare de
bine, de speranţă ! Şi sper să şi pot finaliza cum se cuvine portofoliul final. Apropo, chiar e un
portofoliu util, alte portofolii incriminam eu în pledoaria OMUL ŞCOLII vs. OMUL-HÂRTIE.
Final de capitol... Ne întoarcem acasă din călătorie, spre a pleca din nou. Vorba poetului:
"numai drumul e interesant..." , Prof. Sorin Mureşanu, Şcoala cu cls I-VIII NR 1 Macin , grupa
1

„Acest curs a fost o provocare . Modul de organizare, de derulare, multitudinea resurselor
postate pe platformă, intervenţiile colegilor, prestanţa formatorilor: tuturor nota 10. Colegilor,
care şi-au împărtăşit cu altruism experienţa, mulţumiri! Închei această călătorie cu un bagaj
mult mai mare şi mai bogat decât atunci când am plecat la drum”,  Petrica Staicu, coordonator
educativ la Şcoala cu cls. I-VIII  Horia, grupa 1

„Iată-ne ajunşi la sfârşitul unei călătorii, însă cu „tolba” plină, deoarece,  rodul muncii
noastre şi al colegilor noştri se vede. Nu pot să spun că mi-a fost uşor (fiind veşnic presată de
timp) însă, se pare, că nu a fost imposibil să-mi duc la capăt sarcinile de lucru, totul a meritat!
Plecăm cu un bagaj de cunoştinţe pe care-l vom valorifica cu toţii în şcolile în care funcţionăm.

Te felicit Lili, că ai fost un formator desăvârşit, şi îţi mulţumesc că ne-ai împărtăşit din
experienţele tale, şi ne-ai condus (Tulcea 1), îndrumat cu tact şi profesionalism până la finele
acestei călătorii. Sperăm la noi activităţi împreună!” Maria Mocanu, Psiholog Şcoala cu cls I-
VIII, NR 1 Măcin, grupa 1.

„M-am înscris la acest curs pentru ca m-a
atras tema propusă. Nu aş fi sinceră dacă nu aş
recunoaşte faptul că şi perspectiva de a lucra on-
line mi s-a părut O.K., deoarece nu dispun de
foarte mult timp liber pentru a merge la cursuri.
Nu pot spune că a fost uşor, dar am încercat să-
mi duc la bun sfârşit sarcinile de lucru (deşi
uneori spre ruşinea mea cu întârziere). Ce a
reprezentat pentru mine cursul? Sinceritate,
Comunicare, Cunoaştere, Motivaţie, Încredere.
Cum mă simt la sfârşitul acestei călătorii ?
Încrezătoare. Cred cu sinceritate ca atât
formatorii cât şi participantii la acest curs merita
un PREMIU DE EXCELENŢĂ atât pentru munca depusă, cât şi pentru ideile inovatoare
prezentate.” Monica Pavlo, Învăţătoare la Şcoala de Arte şi Meserii Nr.3 Tulcea

Carmina Lidia Butoi
Liliana Isofache


