Nume proiect:

Împreună împotriva violenŃei!

Şcoala:

Nr. 1 CIOLPANI, Ilfov

Profesor coordonator,
consilier şcolar:
Telefon:
E-mail:

psiholog Vrană Sorina
0720 021 836
sorina.vrana@yahoo.com

Colaboratori:

OrganizaŃia “SalvaŃi Copiii”, FundaŃia “Sensiblu”

SCOP: promovarea şi menŃinerea unui mediu protectiv printr-un program de prevenŃie şi
de educaŃie.
Număr de elevi participanŃi: 40 elevi Şcoala 1 Ciolpani, Ilfov.
Obiective:
1. AchiziŃionarea unui set de informaŃii despre comportamentele violente ce se nasc din percepŃii
diferite asupra lucrurilor şi din comunicarea insuficientă/ deficitară.
2. Explicarea mecanismelor de producere a actelor de violenŃă.
3. Întărirea comportamentelor sănătoase şi scăderea frecvenŃei comportamentelor de risc – fumat,
consum de alcool, droguri ce pot fi factori de amplificare a violenŃei.
4. Formarea unor atitudini protective şi de toleranŃă.

Justificare:
Ne aflăm într-un moment în care trebuie să ne orientăm acŃiunile de educare a copiilor în
direcŃia înŃelegerii, apărării şi îmbunătăŃirii mediului relaŃional.
EducaŃia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenŃial este de a
uşura o anumită modificare de comportament. Împreună cu părinŃii, şcoala îşi are rolul ei bine
stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea părinŃilor în
scopul îmbunătăŃirii relaŃiilor cu proprii copii, după principii ştiinŃifice de psihopedagogie, devine
o necesitate.
PreadolescenŃa este “vârsta de graŃie socială”, perioadă în care copilul trăieşte în
simbioză cu grupul de prieteni (de egali) mai profund decât în orice altă perioadă a vieŃii sale.
Astfel el poate reacŃiona violent faŃă de grup şi faŃă de membrii acestuia, atunci când simte că este
neglijat, neînŃeles sau ignorat.
Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, dacă ştim să prelungim
această curiozitate, ea devine un veritabil suport al cunoaşterii.

Beneficiari (număr, descriere):
•
•

direcŃi: elevii din şcoala implicată în proiect (40),
indirecŃi: părinŃii elevilor, cadre didactice, membrii ai comunităŃii locale
(100).

Resurse (umane): 40 elevi, 20 părinti, 6 cadre didactice, un profesor coordonator, 1
reprezentant al Primăriei, 4 voluntari din partea organizaŃiilor SalvaŃi Copiii şi Sensiblu.
Resurse (materiale): laborator A.E.L, săli de clasă, aparat foto, aparat de filmat, pliante cu
imagini, albume, cartoane colorate, carton ondulat, hârtie glasată, lipici, sfoară, foarfece, rigle,
gumă, tempera, creioane colorate, carioci, coli A4, un calculator (sau laptop), video-proiector, o
imprimantă color, cartuş color pentru imprimantă.

Rezultate directe: Elevii implicaŃi în proiect vor deveni mai toleranti, înŃelegători şi vor
promova în şcoală şi în mediile din care provin avantajele exprimării unor comportamente
adecvate în situaŃii potenŃial conflictuale.
Impact în comunitate: Ca urmare a informării, exersării de noi abilităŃi elevii şi părinŃii vor
deveni mai sensibili la problemele legate de violenŃă, vor adopta o atitudine responsabilă şi
pozitivă faŃă de corectarea şi prevenirea comportamentelor indezirabile.
Impact pe termen lung: În urma activităŃilor desfăşurate în cadrul proiectului elevii din Şcoala
nr. 1 Ciolpani, vor adopta o atitudine responsabilă şi pozitivă faŃă de problematica violenŃei.
Odată pe semestru se va face expoziŃie cu obiece confecŃionate din materiale refolosibile,
desene, picturi, eseuri la care vor fi invitaŃi părinŃii, membrii ai comunităŃii locale, elevi din alte
şcoli. ExpoziŃia va avea ca temă “Ce haine mai îmbracă violenŃa?”

