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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

S-a lansat proiectul “Calitate în educaŃie prin mediere şi practici restaurative” 
 
 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului (MECTS), va derula pe o perioada de doi ani, începând din noiembrie 2010, proiectul 
‘’Calitate în educaŃie prin mediere şi practici restaurative” – proiect ce vizează îmbunătăŃirea 
mecanismelor de acŃiune şi a competenŃelor actorilor din învăŃământul preuniversitar pentru a contribui 
la creşterea calităŃii climatului educaŃional prin transfer de practici inovative în Regiunea Bucureşti-Ilfov. 
 
Proiectul se adresează directorilor şi membrilor consiliilor de administraŃie ale unităŃilor de învaŃământ, 
consilierilor şcolari şi elevilor din unităŃi de învăŃământ preuniversitar din Regiunea Bucureşti-Ilfov, 
contribuind la dezvoltarea serviciilor de consiliere, la promovarea unor noi metode de intervenŃie în 
situaŃii de conflicte şi violenŃă şcolară, la creşterea gradului de informare privind practicile europene în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenŃei şi a conflictelor din mediul şcolar. 
 
În unităŃile de învăŃământ din România, activităŃile de prevenire a conflictelor şi violenŃei sunt insuficiente 
iar activităŃile de intervenŃie se focalizează în special pe aspectul punitiv.  
Diverse cercetări efectuate în domeniu, au arătat că impunerea de sancŃiuni provoacă în mod obişnuit o 
creştere a comportamentelor reprobabile, iar orice strategie anti-violenŃă care ignoră implicarea activă a 
elevilor are puŃine şanse de a se dovedi eficientă.  
 
Din aceste motive, proiectul propune pilotarea unui model inovativ - medierea şi practicile restaurative - 
care oferă oportunitatea unui parteneriat real al tuturor părŃilor implicate şi afectate de conflict (elev, 
şcoală, familie, autorităŃi locale, comunitate) pentru a soluŃiona împreună situaŃia creată şi pentru a 
stabili măsuri reparatorii.  
Medierea în sine este o formă de educaŃie socială durabilă care contribuie la dezvoltarea abilităŃilor de 
comunicare şi de luare a deciziilor într-un mod participativ, sprijinind dezvoltarea unor comportamente 
responsabile faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi. 
 
În cadrul proiectului va fi realizată o reŃea pilot formată din 12 unităŃi de învăŃământ în care va fi aplicat 
modelul propus, se vor realiza evenimente şi materiale informative (conferinŃe, ateliere de lucru, ghiduri), 
vor fi implementate activităŃi specifice de training şi schimburi de experienŃă – toate acestea  oferind 
oportunităŃi sporite pentru îmbunătăŃirea strategiilor de acŃiune în acest domeniu la nivel local, precum şi 
elemente suplimentare de analiză şi fundamentare a unor politici sau regulamente ale autorităŃilor din 
domeniul educaŃional. 
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Centrul de Resurse Juridice susŃine importanŃa promovării de bune practici în domeniu şi invită 
autorităŃile responsabile şi actorii din sistemul de învăŃământ să-şi unească eforturile pentru asigurarea 
unui climat armonios în mediul educaŃional, lipsit de inechităŃi şi violenŃă, care să faciliteze pregătirea 
copiilor şi tinerilor pentru o viaŃă socială activă şi responsabilă. 
 
Proiectul ‘’Calitate în educaŃie prin mediere şi practici restaurative” este cofinanŃat din Fondul Social 
European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform 
contractului de finanŃare POSDRU/17/1.1/G/37259 şi se înscrie în Axa prioritară nr. 1 „EducaŃia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăŃii bazate pe cunoaştere” şi în Domeniul 
major de intervenŃie 1.1. „Acces la educaŃie şi formare profesională iniŃială de calitate”. 
 
 
 
Persoana de contact: 
Ema-Elza Şeclăman - Manager proiect 
Centrul de Resurse Juridice  
Tel: 021/ 212.05.20 
Mobil: 0728.033.469  
E-mail: ema@crj.ro 
 
 
 
 

 
 


