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PROIECT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE
A VIOLENŢEI ADOLESCENŢILOR ŞI
ASUPRA ADOLESCENŢILOR

“ADOLESCENŢI ÎN SIGURANŢĂ!”

ARGUMENT:
Violenţa umană reprezintă una dintre temele de larg interes ale societăţii actuale..
Interesului faţă de violenţă este consecinţa unei conştientizări generalizate privind necesitatea
participării la prevenirea şi combaterea acestui fenomen social. Problema violenţei în şcoală şi în
familie poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional.
Școala poate oferi soluţii de schimb pentru violenţă şi capacitatea de a rezista eventualelor
presiuni interne sau externe. De aceea este important ca prevenirea şi combaterea violenţei de
orice tip să se realizeze prin participarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice la diferite
activităţi care-i vor ajuta să colaboreze, să comunice, să-şi cultive spiritul civic, respectul faţă de
sine şi faţă de celălalt şi stăpânirea de sine.
SCOP:
Proiectul îşi propune să prevină situaţiile conflictuale şi violente care pot apare în
rândul persoanelor implicate în actul educaţional (violenţa elev-elev, elev-profesor, profesorelev, adolescent-părinte, părinte-adolescent, părinte –părinte), care pot afecta buna dezvoltare a
adolescenţilor, prin activităţi informative,dar şi active la care vor participa elevi, cadre didactice,
părinţi şi să implice elevii în diferite activităţi nonviolente, care să promoveze valorile şcolii.
GRUPUL ŢINTĂ: elevi din clasele IX – XII de la Colegiul Naţional de Informatică
”Spiru Haret”, Suceava
DURATA PROIECTULUI : SEPTEMBRIE 2019–IUNIE 2020
OBIECTIVE GENERALE:
-

prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, a delincvenţei juvenile,

-

formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă

-

sensibilizarea elevilor privind consecinţele actelor de violenţă

-

prevenirea victimizării minorilor şi consumului de droguri

-

îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire şi
combatere a violenţei

-

implicarea părinţilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei

-

pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui
comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială

ORGANIZATOR: Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
ECHIPA DE ORGANIZARE:-d-na director Atănăsoae Maria
-d-na director adjunct Mlenartz Cristina
-consilier şcolar Gabriela Vasiliu
-d-na prof. Matei Tatiana
-d-na prof. Drobotă Angela
-d-na bibliotecar Roxana Chiriac

