FIȘĂ DE PROIECT NR.7
Titlu proiect: Prevenirea violentei in școala, o prioritate a societății românești
Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1
Descrierea proiectului:
Obiectiv general:
Implementarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii la nivelul unităţilor şcolare, prin
crearea de proceduri si prin dezvoltarea serviciilor de consiliere scolara, pentru gestionarea faptelor
de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar.
Obiective specifice:
1. Îmbunătățirea managementului educaţional preuniversitar la nivel de sistem prin dezvoltarea de
proceduri si instrumente de gestionare a faptelor/riscurilor de violenta in scoli (A2-A5)
2.Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară, mediere şcolară şi a altor servicii şi
instrumente alternative care să sprijine creşterea participării la educaţie şi formare profesională prin
prevenirea si combaterea faptelor/riscurilor de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar (A6A8)
Activităţile proiectului:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Management de proiect
Realizarea de activități si evenimente de informare, diseminare și promovare in cadrul unor campanii
de constientizare nationale despre prevenirea violentei in scoli
Realizarea unei cercetari sociologice nationale a factorilor care generează violenta in scoala, la
nivelul beneficiarilor actului educațional (personal didactic,elevi, părinți,) cu privire la identificarea
atitudinilor și reprezentărilor acestora referitoare la: existența fenomenului de violenta în sistemul
educațional, factorii de vulnerabilitate și risc la violenta, valorile elevilor și percepțiile elevilor cu
privire la fenomenul de violenta.
Realizarea de proceduri şi instrumente de gestionare si rezolvare a cazurilor de violenta in scoala,
operationalizate la nivel local (unitati de invatamant preuniversitar, ISJ, autoritati locale, politie) si
central (minister)
Realizarea, dezvoltarea si implementarea unei platforme pe care o vor accesa părinti, profesori și
elevi pentru înregistrarea de sesizări de cazuri de violenta in scoala
Dezvoltarea/actualizarea/îmbunătăţirea/testarea şi implementarea instrumentelor de orientare şi
consiliere, precum şi servicii conexe;
Îmbunătăţirea/furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere în învăţământul preuniversitar;
Realizarea de activitati extracurriculare (în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală,
în sprijinul achiziţiilor de competenţe cheie), inclusiv acţiuni inovatoare (de consiliere a elevilor din
unitati de invatamant din 3 județe pilot)
Parteneriat:
Aplicant:
Ministerul Educației Naționale
1

Profil parteneri și implicare în activitățile proiectului:
1.Entitate privată, specializată în analize sociologice și comportamentale
2. Entitate privată, specializată în realizarea și implementarea unei platforme (fără a se
achiziționa echipamente IT)
3. Universitate cu facultate de psihologie si științe sociale sau politice, pentru a realiza
procedurile și a face consilierea elevilor
4. Entitate privată, specializată în comunicare
5. Asociatie neguvernamentala specializata in promovarea valorilor cetatenesti
Buget total proiect:
Aplicant:
Ministerul Educației Naționale-500.000 euro
Parteneri:
1. Partener analize sociologice și comportamentale - 500.000 euro
2. Partener IT- 600.000 euro
3. Partener universitate - 650.000 euro
4. Partener comunicare - 450.000 euro
5. Partener asociatie neguvernamentala-250.000 euro
Total - 3.000.000 euro
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