
Nr. 1759 din 29.04.2014 

FIŞA DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii: TINEREȚE FĂRĂ DELINCVENȚĂ 
2. Coordonator: prof. Monica-Petruța Arotăriței 

3. Data desfăşurării: 09.04.2014 

4. Durata activităţii: 4 ore 

5. Grupul ţintă:   elevii clasei a XI a D,  31 de elevi 

6. Parteneri implicaţi:  Inspectoratul Județean de Poliție Suceava 

7. Obiective: 

 a.       Identificarea tipurilor de delicvență 

 b.       Identificarea măsurilor pentru a preveni actele de violență 

 c.        Promovarea unui stil de viață sănătos 

      8. Resurse: 

 a.       Umane   - elevi,progfesor, inspectori de politie 

 b.        Materiale – coli A2, carioci, laptop, brosuri informative 

      9. Descrierea activităţii: 

        Elevii clasei  a XI a D au analizat mai multe materile despre violența în școli, în mass-media, 

violență domestică și violența în limbaj, materiale obținute din partea IPJ Suceava. Elevii au aprticipat 

la diverse activitati de instruire si prevenire, au participat la o prezentare a armamentului confiscat de 

catre membrii IPJ, au obtinut informatii despre importanta cazierului si au vazut cum se iau aprentele si 

care este rolul acestora in detecarea anumitor persoane. 

     10. Rezultate: 

 a.       postere 

 b.       fotografii 

 c.        analiză date 

     11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

 a.       chestionare 

 

*** 

 

„Şcoala altfel” cu 8.000 de elevi, părinţi şi profesori la poliţie 

 

Articol de Florin Paiu 

 

 Peste 8.000 de elevi, părinţi şi cadre didactice au fost oaspeţii poliţiei săptămâna trecută în 

cadrul campaniei „Şcoala altfel – Săptămâna educaţiei antiinfracţionale şi antivictimale”. Fiecare zi 

a săptămânii trecute a avut câte o tematică. 

 Luni, 7 aprilie, poliţiştii s-au deplasat în comuna Ciocăneşti, unde, în parteneriat cu Salvaţi 

Copiii Suceava, elevii din localitate au fost angrenaţi în jocuri pe tema prevenirii violenţei în mediul 

rural. 

 Marţi, 8 aprilie, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava s-a desfăşurat Ziua 

Porţilor Deschise, oaspeţi fiind elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Suceava. Tot marţi la sediul IPJ Suceava 

s-a desfăşurat şi seminarul „Meseria de poliţist – risc şi satisfacţie profesională”, la care au participat 

elevi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava şi elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava. 

 Miercuri, 9 aprilie, a urmat o sesiune de comunicare cu elevii şi profesorii Colegiului  de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în incinta Galeriei Millenium de la sediul IPJ Suceava. 

Elevii şi cadrele didactice au putut admira picturile artistului plastic Nicolae Zepciuc expuse la 

sediul IPJ Suceava. De asemenea, participanţii au putut vizita expoziţia de documente de arhivă şi 

uniforme vechi de poliţie puse la dispoziţie de Arhivele Naţionale Suceava. 

 Joi, a urmat un nou episod al evenimentului Ziua Porţilor Deschise. Copiii au vizitat Serviciul 

Arme Explozivi, Substanţe Periculoase, Serviciul Criminalistic, au putut vedea câinii poliţişti şi 

echipamentele tehnice din dotarea poliţiştilor. 



 În fine, vineri au urmat deplasări în mediul rural, unde poliţiştii au împărţit pliante cu 

recomandări preventive pentru perioada vacanţei. 

 „În baza programărilor efectuate, au fost organizate la nivelul judeţului peste 300 de activităţi în 

cadrul cărora elevi de toate vârstele au relaţionat în mod direct cu poliţiştii în contextul desfăşurării unor 

acţiuni preventive, concursuri, vizite şi prezentări de genul Ziua Porţilor Deschise, marşuri antiviolenţă 

şi alte activităţi”, a concluzionat subcomisarul Ionuţ Epureanu, coordonatorul Compartimentului de 

Prevenire şi Analiză a Criminalităţii din cadrul IPJ Suceava.   

 

http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-14/Scoala-altfel-cu-8000-de-elevi-parinti-si-profesori-la-

politie#ixzz2zjNgkPIT  
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