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Proiect Educaţional 

Campania Naţională FICE ROMÂNIA 

  19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor  

(1-19 noiembrie 2020) 

 

 

 

Activităţile cuprinse în  Proiectul  Educaţional CNTLR Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor 

și violențelor asupra copiilor și tinerilor  (1-19 noiembrie 2020) au vizat gestionarea mediului virtual, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse de cadrele didactice interesate şi de elevii Colegiului 

Naţional “Traian Lalescu”  Reşiţa. 

 

Activităţile propuse de doamnele profesor  Rovana TOMA  şi  Verona CĂLIN elevilor din clasa 

a V-a A şi nu numai,  „Regulile şi politeţea sunt la modă”,  au avut ca obiectiv general schimbarea 

atitudinilor și normelor sociale care încurajează violenţa verbală ca prima și cea mai sigură metodă de 

prevenire a violenței.   

 

  Pentru clasa Pregătitoare A- învăţământ tradiţional, coordonată de prof. învăţământ primar 

Ana Camelia BÎCLEŞANU, promovarea siguranţei în şcoală înseamnă, în primul rând, prevenirea 

violenţei şcolare. Ei au propus, în  contextul şcolii online,  desfașurarea   unui proiect antiviolență 

concretizat sub forma unei expoziții digitale de desene, “Micii LMF-işti împotriva violenţei”.  
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În aceste timpuri în care singura certitudine e incertitudinea elevele Ema GHINEA şi Larisa 

MIUTA şi Alexia CIOCHELTCA, Andrei DUME şi  colegii lor din clasa a IX-a D  s-au adaptat noii 

realităţi provocate de criza sanitară COVID -19 şi, prin ediţia 2020 a CAMPANIEI  RECICLĂM  

INDIFERENŢA, au cautat şi găsit soluţii la întrebarea cum să faci faţă violenţei din online. Întrucât 

agresiunea pe Internet, agresiunea online sau cyberbullying, hărțuirea cu ajutorul calculatorului sau a 

telefonului mobil are loc pe bloguri, pagini personale, forumuri, e-mail, SMS, MMS, conştientizarea 

adolescenţilor asupra dreptului la viața privată este esenţială, iar redactarea şi difuzarea pe paginile de 

Instagram şi Facebook a GHIDULUI DE BUNE PRACTICI ÎN SPAŢIUL ONLINE a oferit posibile  

răspunsuri celor interesaţi. Coordonator, prof. Camelia Maria RADOVAN. 

Acţiunea “Violența pe bază de gen  și  bullying-ul în școală” coordonată de prof. Liliana 

HAMAT, diriginte al clasei a VI-a Ba avut  ca scop recunoașterea formelor de bullying ce pot fi întâlnite  în 

școală și conștientizarea faptului că violența se poate opri doar cu o intervenție, să sporească înțelegerea 

elevilor cu privire la bullying-ul în școală, să dezvolte înțelegerea bullying-ului în baza genului și legăturile 

dintre dezechilibru de utere/abuz și VBG/bullying. 

 

 


