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„Foloseşte-ţi mintea, violenţa este o nebunie!”

Urmare a contractului de parteneriat încheiat între DGASPC Galați și Colegiul de
Industrie Alimentară Elena Doamna Galați ce prevede realizarea în comun a unor activități,
acțiuni cu caracter de informare, comunicare și educare a elevilor din cadrul liceului, pe tema
hărțuirii în mediul școlar și a violenței domestice, au avut loc două întâlniri la care au
participat specialiștii în violență domestică din cadrul DGASPC Galați.
În cadrul acestor activități au mai fost prezenți parteneri ai proiectului „Folosește-ți
mintea, violența este o nebunie!” din cadrul Liceului Elena Doamna, Inspectoratul Școlar
Galați, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi, Primăria
municipiului Galați, Inspectoratul Județean de Poliție precum și partenerii externi ai
proiectului 3rd Lyceum fo Koropi, Atena, Grecia și Lykeio Aradippou, Larnaka, Cipru.
La prima întâlnire au fost prezentate instituțiile participante precum și liniile directoare
ale politicilor și strategiilor aplicate de fiecare în combaterea fenomenului de violență
domestică și violență în scoli. Participanții au făcut schimb de idei și tehnici de combatere a
violenței, fiecare participant evidențiind în domeniul său de competență modelele de bună
practică care pot fi aplicate.
La a doua întâlnire, organizată sub numele „Hărțuire cibernetică și violență
domestică” au fost aduse în discuție atât de către reprezentanții instituțiilor prezente cât și de
către elevii liceului Elena Doamna, problemele pe care le întâmpină aceștia în mediul școlar
dar și în mediul virtual al siteurilor de socializare. Elevii au participat activ prin întrebări
directe, jocuri de rol și chiar întâmplări trăite personal. Reprezentanții DGASPC Galați le-au
explicat elevilor dar și celorlalți participanți metodele prin care Direcția vine în sprijinul tuturor
victimelor violenței domestice dar și în ajutorul celor considerați agresori.
Aceste activități vor continua conform graficului prevăzut în proiectul „Folosește-ți
mintea, violența este o nebunie!”.

