„Viaţa fără violenţă”

Liceenii din clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Ioan Petruş” Otopeni, au beneficiat de lecţii de
educaţie juridică, pe parcursul a două zile, 27 şi 28 aprilie 2015, având la catedră avocaţi,
procurori, judecători şi psihologi în cadrul proiectului „Viaţa fără violenţă” iniţiat de avocat
Mihaela Olaru, preşedinte Asociaţia „Viaţa fără violenţă”.
Proiectul se adresează deopotrivă elevilor, părinţilor şi profesorilor, având ca scop prevenirea şi
combaterea violenţei în rândul elevilor prin prezentarea unor situaţii concrete, menite să
informeze cu privire la consecinţele ce decurg ca efect al săvârşirii unor fapte sancţionabile, cât
şi responsabilizarea acestora prin formarea de abilităţi şi aptitudini care să le dezvolte spiritul
civic, acela de a interveni şi a oferi tot suportul necesar la nevoie.
După cum a subliniat avocat Mihaela Olaru, preşedinte al Asociaţiei „Viaţa fără violenţă” şi alţi
reprezentanţi ai autorităţii publice, conţinutul proiectului îl formează o serie de evenimente care
prilejuiesc dialogul direct între elevi şi reprezentanţi ai sistemului juridic: avocat, procuror,
judecător, poliţist, psiholog, criminolog, pe teme precum: „Viaţa fără violenţă”, „Infractor fără
voie”, „Martor sau victimă?”, „Indiferenţa nu este o soluţie”, „Şi copilul tău poate fi o victimă!”,
„Elevi, pedagogi sau infractori?”. Campania fiecărui liceu va fi evaluată şi se vor acorda premii.

Temele de discuţie şi dezbatere au fost:
· Violenţa în şcoală sau în societate, un fenomen ce nu poate fi neglijat;
· Responsabilităţile ce intervin de la vârsta de 14 ani - prevenire prin cunoaştere şi educaţie;
· Exemple concrete de gesturi sau situaţii care pot conduce la săvârşirea unor infracţiuni;
· Sfaturi concrete: Ce trebuie să facem în cazul în care suntem victima unei infracţiuni sau ne
aflăm în faţa unei situaţii în care asistăm ca martor la săvârşirea unei infracţiuni?
· Identificarea şi comunicarea mesajelor non-violente: ce comunicăm, cui comunicăm, cum
comunicăm?
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