Autor: Profesor Gabriela Căian

În perioada 1-20 NOIEMBRIE 2019, în cadrul vastului proiect al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor EducativeSecţiunea România (FICE România), COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP” s-a implicat în CAMPANIA 19 Zile de
ACTIVISM pentru…

Toate acţiunile și activităţile educative desfășurate în cadrul acestui proiect s-au corelat cu temele majore ale
Campaniei internaționale FICE- având stabilit același SCOP major : PREVENIREA ABUZURILOR și VIOLENTELOR
asupra copiilor și tinerilor de pretutindeni. Totuși, tematica activităților alese pentru grupul-țintă din școala noastră- elevii
liceului, ca beneficiari direcți, s-a pliat și pe nevoile educative semnalate anterior sau pe unele proiecte educative propuse la
începutul anului școlar 2019-2020.













Obiectivele specifice urmărite au fost:
Prevenirea- prin informare corectă, conștientizare și responsabilizare- şi reducerea abuzurilor și violenței de orice fel
(fizică, verbală, socială, emoțională)
Informarea cu privire la aspectele psihologice ale agresivităţii şi conștientizarea efectelor ei pe termen lung
Identificarea modalităților greșite/ neeficiente din comunicare dar și corectarea lor
Dezvoltarea unor atitudini asertive- necesare pentru a preveni, a diminua și a răspunde în mod eficient atitudinilor
agresive care apar atât în mediul școlar cât şi în afara lui, în viața de zi cu zi.
Diferențierea dintre Compasiunea autentică și “Milă”, modalități de a dezvolta empatia, inteligenţa emoţională și
spirituală
Conștientizarea şi înlaturarea unor prejudecăţi (ex- privind persoanele de anumite etnii, persoane din grupuri sociale
dezavantajate, persoane care se confruntă cu anumite probleme de dezechilibru psihic)
Formarea unei atitudini pozitive faţă de diferenţele dintre indivizi
Valorificarea spiritului comunitar, al toleranței şi al acceptării necondiționate
Promovarea educaţiei pro-diversitate şi pro-egalitate
Cunoasterea si promovarea Drepturilor Copilului
Participarea activă şi creativă la formarea unei atitudini pozitive, constructive, responsabile în viaţa de zi cu zi.
Grup ţintă/ participanţi- ELEVII- COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP “ CLUJ-NAPOCA, în TOTAL peste 220 elevi
(beneficiari direcți) si 10 cadre didactice activ implicate; S-au implicat în special elevii din clasele a IX-a liceu (a IX-a
A, a IX-a B,a IX-a C), clasa a IX-a P (învățământ profesional-dual) - diriginții acestora făcând parte din echipa
proiectului, dar și clasele a X-a A, a X-a B (activități facilitate de profesorul de psihologie/consilierul școlar), precum și
elevii din Clubul IMPACT – Economic se implică!

AFISUL PROIECTULUI derulat în școala noastră

Parteneri educaţionali implicaţi - Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Cluj,
prin consilier școlar prof. Gabriela Căian; IPJ Cluj - Centrul de prevenire a Criminalității; Agenția Națională
Antidrog- Centrul de prevenire , evaluare și consiliere antidrog-Cluj, Asociația eLiberare - prevenirea
traficului de persoane în România, Fundația Noi Orizonturi– Cluj – susținătoare a Clubului IMPACT.
Resurse umane: consilierul psihopedagogic (coordonator proiect), diriginți / profesori , mediatorul școlar, invitați
speciali-psihoterapeut, teolog-cercetător, reprezentanți ai partenerilor menționați.
Resurse materiale: materiale informative, materiale video, chestionare psihologice, pliante, planşe, postere, carduri
terapeutice-motivaționale, colaje, desene, s.a
Perioada: 1-20 NOIEMBRIE 2019 (acțuni în parteneriat au continuat în perioada următoare)

Voi prezenta, în continuare, activitățile educative (grupate în șapte categorii tematice) desfășurate în cadrul
acestui proiect, în perioada campaniei, la COLEGIUL ECONOMIC “IULIAN POP “, din CLUJ-NAPOCA. Mai jos sunt
inserate câteva poze/imagini relevante din aceste activități, postere/desene/colaje…realizate de elevii școlii noastre.

Activităţile educative desfășurate
I.
ABUZUL asupra copiilor și adolescentilor – ce este și cum îl prevenim?
Au avut loc mai multe prezentări de materiale video, distribuire de pliante și discuții deschise între elevi – consilier
psihologic, cadre didactice, realizare de postere/desene de către elevi
TEME abordate:
 Forme ale abuzului și violenței –în plan fizic, verbal, emoțional, sexual, social
 Semnele abuzului observate la copii și tineri
 Cum să protejăm adolescenții de abuzul emoțional
 Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului - marcată la 19 noiembrie
Clasele implicate : clasa a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, cls. a X-a A, cls. a X-a B, clasa a IX-a P și Clubul IMPACT –
Economic se implică!
Cadrele didactice implicate: prof.Gabriela Căian (prof. Psihologie/consilier școlar), prof. Georgeta Radutiu, prof.
Camelia Curea (coordonatori Club IMPACT), prof. Avia Morar, prof. Alina Schiop, prof. Gabriela Pașc, prof. Ioana Bilc
Zilele desfășurării: 1 noiembrie, 4-6 noiembrie, 12 si 19 noiembrie 2019

II.
STOP BULLYING-ului! Stop intimidării!
–modalități de implicare activă în reducerea bullying-ului în școală și în viața de zi cu zi
TEMATICA a vizat
 Reperarea fenomenului de bullying în școală/societate -prezentari materiale video, pliante, etc... și discuții
deschise elevi -cadre didactice, consilier psihologic, invitati speciali.
 Vizite ale elevilor la IPJ Cluj - Centrul de prevenire a Criminalității; (clasele a IX-a )
 Cyber-Bullying- pericolul zilelor noastre- materiale video și discutii
 Despre Bullying și practice dăunătoare asupra copiilor (invitat Psihoterapeut de familie Andreea Cioban)
 Exemple de bună practică- lucrări și rezultate obținute de elevi la diverse concursuri pe tema Bullying-ului
Clasele implicate: clasa a IX-a A, clasa a IX-a B, clasa a IX-a C, clasa a IX-a P, cls. a X-a A, cls. a X-a B, Clubul
IMPACT – Economic se implică!
Cadrele didactice implicate: prof. Avia Morar, prof. Alina Schiop, prof. Gabriela Pasc, prof. Ioana Bilc, prof. Anechitei
Ana-Maria, prof.Gabriela Căian, prof. Vescan Stanca , prof. Georgeta Radutiu si prof. Camelia Curea
Zilele desfășurării: 6 - 8 noiembrie, 12-15 noiembrie 2019

III.

COMUNICAREA NONVIOLENTA și ASERTIVITATEA reduc bullying-ul şi agresivitatea
- alternativa pozitivă pentru agresivitate- comunicarea asertivă şi beneficiile acesteia

TEME abordate:
 Ce este comunicarea nonviolentă? discuții deschise elevi -cadre didactice, consilier psihologic, invitați
 Asertivitatea- antidotul pentru agresivitate
 Limbajul verbal și nonverbal în ASERTIVITATE, AGRESIVITATE, PASIVITATE
 Aplicarea unui chestionar psihologic de autoevaluarea nivelului propriu de asertivitate -consilier psihologic
 Pericolele comunicării virtuale - invitat teolog cercetător Ionuț Popa Bota

Clasele implicate: cls a IX-a C, cls a IX-a P, cls. a X-a A, cls. a X-a B,
Cadrele didactice implicate: prof. Anechitei Ana-Maria, prof.Gabriela Căian
Zilele desfășurării: 5-8 noiembrie 2019, 12-13 noiembrie 2019

IV.

COMPASIUNEA AUTENTICA ŞI EMPATIA

TEME abordate:
 Compasiunea autentică și “Mila”. Lărgind Cercurile compasiunii. -discuții deschise elevi -cadre didactice,
consilier psihologic, invitati
 Atitudinea empatică și non-judecarea- prezentare, exemplificări, discuții deschise
 Inteligenţa emoţională și spirituală- prezentare video, discuţii -consilier psihologic
Clasele implicate:: clasa a IX-a A, cls. a X-a A, cls. a X-a B, cls. a X-a C, cls. a XI-a A și Clubul IMPACT –
Economic se implică!,
Cadrele didactice implicate: prof. Avia Morar, prof. Anechitei Ana-Maria, prof.Gabriela Căian, prof. Georgeta
Radutiu si prof. Camelia Curea
Zilele desfășurării: 5-6 noiembrie 2019, 18-19 noiembrie 2019

V.

TOLERANŢĂ , ACCEPTARE ŞI RESPINGERE SOCIALĂ

TEME abordate:
 Acceptare și respingere socială-implicații și efecte- activități realizate de mediatorul școlar
 Caracteristici pe care le are o persoană tolerantă- discuții elevi - consilier psihologic, mediator școlar
 Discriminarea bazată pe criterii de sănătate /handicap
 Toleranţă şi acceptare a diversităţii - lărgirea orizontului personal şi înţelegerea unor principii fundamentale:
diversitate, toleranţă, spirit european, drepturi ale copilului si ale adultului
Clasele implicate: clasa a IX-a A, clasa a IX-a P, cls. a X-a A, cls. a X-a B, cls. a X-a C , Clubul IMPACT –
Economic se implică!
Cadrele didactice implicate: Liliana Chiriac- mediatorul școlar, prof.Gabriela Căian, prof. Avia Morar, prof.
Georgeta Radutiu, prof. Camelia Curea , prof. Ioana Bilc, prof. Anechitei Ana-Maria, prof. Vescan Stanca
Zilele desfășurării: 6-7 noiembrie 2019, 12-14 noiembrie 2019

VI.

STOP TRAFICULUI DE FIINTE UMANE! Prevenire. Identificare. Protecţie

TEME abordate:
 Prevenirea traficului de persoane -prezentari filme/ materiale video, pliante, etc...problematizări și discuții cu
elevii, participarea reprezentantilor de la Asociația eLiberare - prevenirea traficului de persoane în România
 VICTIMA POTI FI CHIAR TU !– despre riscurile la care suntem expuși prin ignoranta/neinformare; modalitati de
prevenire a traficului de persoane și a turismului sexual
Clasele implicate: clasa a IX-a A, clasa a IX-a C, clasa a IX-a P, cls. a X-a A, cls. a X-a B
Cadrele didactice implicate: prof. Alina Schiop, prof.Gabriela Căian și alti profesori
Zilele desfășurării: 12 noiembrie, 20-21 noiembrie și continuare în 4-5 decembrie 2019 (Asociația eLiberare)

VII.

DREPTURILE COPILULUI

TEME abordate:
 Drepturile copiilor pe înțelesul lor –prezentare material –discutii interactive, realizare planșe
 Drepturile copilului reflectate în legislația românească - prezentare (referat), discutii, exemplificări
 20 noiembrie- Ziua Internaţională pentru Drepturile Copilului / marcarea a 30 de ani de la semnarea
Conventiei pentru Drepturile Copilului (1989-2019)
Clasele implicate: clasa a IX-a A, clasa a IX-a P, cls. a X-a A, cls. a X-a B
Cadrele didactice implicate: prof. Avia Morar, prof.Gabriela Căian
Zilele desfășurării: 18-20 noiembrie 2019

Câteva din realizarile elevilor în timpul campaniei – desene, afișe, colaje, s.a.

Iar la final ...cu zâmbete de satisfacție,
Profesorii din echipa proiectului, călăuziți de “Farul –Valorilor”
COLEGIULUI ECONOMIC “IULIAN POP “- Cluj-Napoca

Coordonator de proiect la nivelul unităţii şcolare:
prof. Gabriela Căian,
consilier psihopedagogic

