


YOUTH FORUM

În data de 27.09.2015, la Hotel Ibis, Bucureşti, Colegiul

Naţional "Matei Basarab" a participat la o conferinţă internaţională

pe tema rolului tinerilor în prevenirea şi combaterea violenţei

împotriva copiilor. La conferinţă, tinerii au avut ocazia să

împărtăşească experienţa lor şi să dezbată pe tema prevenirii şi

combaterii violenţei. Au participat la workshopuri pe teme ca:

bulling-ul, violenţa domestic, abuzul asupra copiilor în şcoli, abuzul

în mediul online. Tinerii au trimis mesajul lor autorităţilor mass-

mediei, societăţii civile, familiilor şi întregii comunităţi cu scopul de a

preveni abuzul şi neglijarea copiilor.

YOUTH FORUM a elaborat şi a semnat la Bucureşti declaraţia

de combatere şi prevenire a abuzului asupra copiilor şi a neglijării

lor.



YOUTH FORUM



Comitetul Youth Forum a fost reprezentat de: Prof. Dr. Tolga

Dagli – Co-Chair, Turkey, Irina V. Ciotir– Co-Chair, Romania, iar

parteneri în proiect au fost: Ministerul Muncii şi Agenţia Naţională

pentru protecţia copilului şi pentru adopţii, Consiliul Naţional al

elevilor, UNICEF, The National Youth Forum, World Vision

Romania, SOS Kinderdorf, CONCORDIA, APDD - Agenda 21,

Motivation Foundation, Promenada Mall, NEPI.

La această conferinţă liceul a fost reprezentat de elevii Brîncuş

Bogdan Ian de la clasa a X-a B şi Glonţ Alexandra de la clasa a X-a

G, care sub coordonarea prof. Florentina Cristea, au prezentat

proiectele antiviolenţă derulate în şcoală.





VIOLENŢA

Violența reprezintă utilizarea forței și a constrângerii
de către un individ, grup, clasă socială în scopul impunerii
voinței asupra altora.

•Tipuri de violenţă existente:
1. Violența fizică – utilizarea forței în scopul provocării
suferinței fizice
2. Violența psihică – utilizarea unui limbaj care influențează
negativ dezvoltarea personalității unei persoane
3. Violența instituțională apare când o instituție neagă
drepturile fundamentale ale unora dintre membrii ei; când
violența este instituționalizată, ea devine o parte a culturii și
este acceptată de către societate.





PROIECTE ANTIVIOLENŢĂ DERULATE ÎN 

COLEGIUL NAŢIONAL  “MATEI BASARAB”

• STOP ABUZULUI DOMESTIC

• TOŢI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

• ÎMI E TEAMĂ DE…. (YOUTH VOICE)

• PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI



STOP ABUZULUI 

DOMESTIC

O activitate pe care elevii C.N "Matei

Basarab" au început-o în anul 2013-2014,

în cadrul proiectului internaţional

"Obiectivele de dezvoltare ale mileniului".

Prof. coordonator:Roxana Neaţu



Abuzul Domestic

Ignoranţă

Cruzime

Neajutorare

Conştientizare

Educare

Comunicare 



Violența în familie

cunoscută și sub numele

de violența domestică

(abreviat VD), abuz

domestic, abuz familial,

abuz marital/conjugal sau

violență intimă (abreviat

VI), poate fi definită pe

larg ca fiind un model

comportamental abuziv al

unuia sau al ambilor

parteneri dintr-o relație

intimă precum mariajul,

concubinajul, familia,

prietenia sau conviețuirea.



Violența domestică are mai multe forme precum

agresiunea fizică (efectivă sau sub formă de amenințare),

abuzurile sexuale, abuzurile emoționale, controlul excesiv,

dominarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de

exemplu, neglijența) și privarea economică.

Conștientizarea, percepția, definirea și documentarea

violenței domestice diferă substanțial, în funcție de țară și epocă.



Violenţa domestică şi

abuzulul sunt utilizate pentru

un singur scop: de a câştiga

şi menţine controlul total

asupra unei persoane.

Agresorul încearcă prin

mijloace nefireşti şi incorecte

să îşi impună autoritatea,

utilizează frică, sentimentul de

vinovăţie, ruşinea, intimidarea

şi umilinţă pentru a domina o

persoană. De cele mai multe

ori abuzatorul răneşte sau

ameninţă cu rănirea.



Violenţa domestică şi abuzul nu fac

discriminări: acestea pot fi întâlnite atât

în rândul cuplurilor heterosexuale cât şi

în parteneriatele de acelaşi sex. Sunt

implicate toate categoriile de vârstă,

etnice şi clase sociale. Chiar dacă, cel

mai des, femeile sunt victimele, inclusiv

bărbaţii sunt agresaţi şi abuzaţi verbal,

emoţional şi uneori chiar şi fizic. Totuşi,

indiferent de situaţie sau cauză,

comportamentul abuziv, nu este normal

sau acceptabil, chiar dacă acesta

provine de la un bărbat, femeie,

adolescent, adult sau vârstnic. Oricine

merită să fie apreciat respectat şi să se

simtă în siguranţă.



Recunoaşterea abuzului este primul pas

în obţinerea ajutorului - abuzul în familie,

de multe ori progresează de la

ameninţări şi abuz verbal la violenţă. În

timp ce rănirea fizică este pericolul cel

mai evident şi grav, totuşi şi

consecinţele emoţionale şi psihologice

pot fi marcante. Din punct de vedere

emoţional, relaţiile abuzive pot distruge

respectul de sine, conduc la anxietate şi

depresie şi determină persoană abuzata

să se simtă neajutorată şi singură.

Nimeni nu trebuie să suporte acest tip

de durere şi primul pas de a depăşi

această situaţie este conştientizarea

faptului că situaţia este una abuziva. O

dată ce este recunoscută această

realitate, se poate obţine oricând,

ajutorul necesar.



În tabăra de la Izvorul Mureşului

Echipa noastră s-a prezentat cu un

plan de acţiune într-o campanie menită să

reducă abuzul domestic. Proiectul nostru s-a

bazat pe Obiectivele 3 şi 4 de de dezvoltare

ale mileniului.



ACTIVITĂŢILE TABEREI



ODM#3
Promovarea egalităţii între sexe 

şi afirmarea femeilor

Ţinta 3.A – Eliminarea disparităţilor

de gen din învăţământul primar şi

secundar, de preferat până în

2005, iar din toate formele de

învăţământ nu mai târziu de anul

2015

Indicatorul 3.1 – Rata fetelor la cea a

băieţilor din ciclurile primar,

secundar şi terţiar de învăţământ

Indicatorul 3.2 – Rata de ocupare în

muncă a femeilor în sectoarele de

activitate neagricole

Indicatorul 3.3 – Proporţia numărului

de femei parlamentar din numărul

total al membrilor Parlamentului

Reducerea mortalităţii la copii

Ţinta 4.A – Reducerea cu două 

treimi, în perioada 1990-2015, 

a mortalităţii la copiii cu vârsta 

sub cinci ani

Indicatorul 4.1 – Rata mortalităţii 

la copiii cu vârsta mai mică de 

cinci ani

Indicatorul 4.2 – Rata mortalităţii 

infantile

Indicatorul 4.3 – Proporţia copiilor 

cu vârsta sub un an vaccinaţi 

împotriva rujeolei

ODM #4



Astfel am creat cei 7 paşi prin care ne

dorim să informăm şi să atragă atenţia

asupra uneia dintre problemele majore

ale zilelor noastre!

1. Conştientizarea problemei

2. Găsirea motivaţiei

3. Informare cu privire la abuzul domestic

4. Înlăturarea obstacolelor

5. Contactarea autorităţilor

6. Încercarea depăşirii situaţiei critice

7. O nouă şansă



TOŢI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI

Proiect pentru 

combaterea violenţei

Instituţia: Colegiul 

Naţional “Matei Basarab” 

Bucureşti

Profesor coordonator: 

Ţîrcomnicu Liliana-

Comisia pentru

combaterea violenţei şi 

discriminării

Colaboratori:

Inspectoratul General de 

Poliţie şi Asociaţia 

„Gândeşte fresh”



AFIṢE ALE CAMPANIEI



Scopuri
• înţelegerea noţiunii de

violenţă, tipuri de violenţă

(verbală, fizică,emoţională)

şi a consecinţelor acesteia;

• dezvoltarea competenţei

empatice a elevilor şi a

capacităţii de reacţie în

actele de violenţă;

• introducerea noţiunii de

mediere şcolară ca soluţie

de combatere şi rezolvare

a situaţiilor conflictuale;

• consiliere pentru elevii şi

părinţii elevilor implicaţi în

situaţii conflictuale.



Activitatea Coordonator/Actanţi Termen

1. Expoziţia Toţi împotriva violenţei”

Material didactic de familiarizare cu tema

violenţei în şcoli

Prof. Ţîrcomnicu Liliana

Prof. Burcea Marilena (grafică)

Elevi ai claselor a IX a şi a XI a

6-10 aprilie 2015 (Şcoala altfel)

1. Sondaj/Chestionar privind

percepţia violenţei în şcoală

Prof. Ulete Florin (psiholog) 15-30 septembrie 2015

1. Lecţii de dirigenţie adecvate temei Diriginţii claselor

Coordonator/Autor materiale dirigenţie:

Ţîrcomnicu Liliana

Semestrul 1 an şcolar 2015-2016

1. Evaluarea proiectului Comisia pentru combaterea violenţei şi

discriminării

Ianuarie 2016

1. Infiinţarea unui

birou permanent de mediere şcolară

Comisia pentru combaterea violenţei şi

discriminării

Prof. Dobra Elena (consilier educativ)

Din septembrie 2015



Youth Voice

Youth Voice este un ONG

ce se ocupă cu reducerea

discriminării de orice tip.

Luptăm împotriva

discursului instigator la ură,

împotriva violenţei şi încercăm să

creştem rata acceptabilităţii între

elevii liceului din care facem parte.

Ce am făcut?

Am participat şi organizat

mai multe campanii împotriva

violenţei şi împotriva discriminării.

Membru Youth Voice:

Brîncuş Bogdan Ian, clasa a X-a B





ÎMI E TEAMĂ DE….

Aproape toti elevii din liceu au

participat la această campanie şi au făcut o

poză ţinând în mână o bulină colorată pe

care au scris de ce le este teamă în

societate. Campania a avut ca scop aflarea

temerilor şi, pe viitor, încercarea combaterii

lor.

Nu e de mirare că pe bulina lor foarte

multe persoane au scris că le este teamă de

violenţă.





FILMUL CAMPANIEI "AGRESIVITATE, DIFERENŢA DINTRE SEXE"



PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI

În acest proiect au fost implicaţi poliţişti,

judecători, procurori, avocaţi şi psihologi,

care au dezvoltat un program de informare

continuă şi care s-au adresat atât elevilor,

cadrelor didactice şi părinţilor cu privire la

informarea legislativă în vigoare, informarea

asupra pedepselor şi conştientizarea

acestora.





Proiectul ”Viața fără violență” s-a desfăşurat în

fiecare zi, fiind organizate dezbateri pe teme de

legislație cu elevii, cadrele didactice și părinții,

orele fiind susținute de polițiști, avocați, procurori,

judecători şi psihologi. Manualul de curs a fost

elaborat de Poliția Capitalei, în fapt un ”Cod Penal

pe înțelesul copiilor”. Elevii au creat, în urma

informărilor, alături de părinți și profesori, propria

campanie împotriva violenței în școli, deadline-ul și

premierea având loc la data de 12 iunie 2014.

Campaniile au fost făcute publice cu ajutorul

mass-media.



LICEE IMPLICATE ÎN PROIECT

• Colegiul Naţional „Matei Basarab”

• Colegiul Naţional „George Coşbuc”

• Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”

• Colegiul Naţional „Grigore Moisil”

• Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”

• Colegiul Naţional „Ion Creangă”



Promotorii campaniei



Întâlnirea elevilor cu reprezentanţii legii

• doamna judecător Laura Andrei – Preşedinta Tribunalului Bucureşti;

• doamna Prim Procuror Şef Adjunct Uşurelu Gabriela – Parchetul de

pe lângă Judecătoria sector 1 Bucureşti;

• domnul Dan Antonescu – realizator emisiunea INVESTIGATORII –

Realitatea TV – fost poliţist criminalist;

• avocat Mihaela Olaru – Preşedinte Asociaţia Viaţa fără Violenţă.

Această întâlnire a avut loc în cadrul programului de informare

continuă care se adresează atât elevilor, cadrelor didactice şi

părinţilor, cu privire la legislaţia in vigoare, informare asupra

pedepselor şi conştientizarea acestora. Întâlnirea cu elevii a fost o

reuşită, aceştia ducând campania mai departe în liceul lor.





Întâlnirea cu un psiholog

Împreună cu

psihologul Ilie Marinescu,

elevii au evaluat activitatea

desfăşurată până în

prezent, impactul şi

interesul manifestat faţă de

proiect, cât şi manifestările

comportamentale şi modul

de reacţie pe care trebuie

să-l avem funcţie de

situaţiile ivite şi gradul de

pericol.



Întâlnire cu reprezentanţii Poliţiei 

Doamna Comisar şef  Graţiela Văduva – Poliţia Capitalei, ne-a învăţat 

cum să ducem campania mai departe.

Doamna Comisar şef  Graţiela Văduva – Poliţia Capitalei, 

ne-a învăţat cum să ducem campania mai departe.



Întâlnire cu părinţii Întâlnire cu profesorii



FILMUL CAMPANIEI VIAŢA FĂRĂ 

VIOLENŢĂ



AFIṢUL CAMPANIEI "VIAŢA FĂRĂ 

VIOLENŢĂ"



O caricatură de J.J..Grandville

publicată în lucrarea Les cent proverbes, având 

subtititlul “Cine iubește bine, pedepsește bine”.



Acţiunile violente nu arăta decât o

slăbiciune de caracter. Violenţa nu ar

trebui să fie niciodată folosită ca

manifestare a sentimentelor interioare şi

niciodată nu va rezolva o dispută. Violenţa

distruge vieţi în fiecare ţară şi la orice nivel

al societăţii, indiferent de nivelul de trai

sau de educaţie.


