PROIECT DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

PREVENIREA VIOLENŢEI ÎNTRE PARTENERII INTIMI
Coordonatori: prof. Amalia DIACONU
prof. Narcisa GORA
ARGUMENT:
Elevii și elevele de liceu vor avea șansa să exploreze într-un mediu sigur și să regândească propriile
stereotipuri de gen și concepții greșite, modul în care acestea pot duce la situații de violență împotriva
fetelor și femeilor și care sunt trăsăturile relațiilor sănătoase, față de cele ale relațiilor nesănătoase.
Adolescenții sunt expuși la multe modele negative de relații. De aceea, este extrem de important să le
oferim alternative sănătoase și ocazia să învețe și să aplice - cât mai repede - aptitudini de recunoaștere a
trăsăturilor unei relații nesănătoase sau chiar abuzive, precum și să-și îmbunătățească capacitatea de
relaționare sănătoasă.
SCOP:
Abilitarea consilierilor școlari în susținerea de activități de consiliere pe problematica violenței de gen și
pregătirea adolescenților pentru formularea și luarea unor decizii adecvate în legătură cu securitatea
personală și viitorul în relațiile de cuplu, prin activități focalizate pe îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor
și comportamentelor cu privire la stereotipurile de gen și VPI.
GRUP ŢINTĂ:
*profesori consilieri școlari care își desfășoară activitatea în cabinete de asistență psihopedagogică din
unități de învățământ cu nivel liceal;
*elevi și eleve de liceu interesați de problematica violenței între partenerii intimi, selectați din liceele și
colegiile din județul Bacău pe baza opțiunii exprimate de participare la acest program
OBIECTIVE:
*Abilitarea consilierilor școlari pentru desfășurarea unor activități cu elevii de nivel liceal, pe tematica
egalității de gen și a violenței între partenerii intimi, valorificând resurse validate internațional;
*Abilitarea adolescenților pentru identificarea și deconstruirea propriilor stereotipuri de gen, ca fundament
pentru stabilirea unor relații mai sănătoase și bazate pe principiul egalității;
*Creșterea nivelului de cunoștințe cu privire la trăsăturile și consecințele violenței între partenerii intimi;
*Scăderea nivelului de acceptare a violenței între partenerii intimi, formarea unor atitudini de toleranță
zero față de violența în cuplu și familie;
*Prevenirea victimizării și re-victimizării, prin activități de informare și consiliere;
*Prezentarea sistemului de suport existent și locurile unde se poate adresa o victimă a violenței în relațiile
de cuplu, între partenerii intimi, pentru ajutor.
REZULTATE AŞTEPTATE:
*un ghid al consilierului şcolar, cu exemple de activități, instrumente și fișe de lucru pentru fiecare activitate;
*o broşură adresată elevilor de liceu, cu informaţii teoretice generale privind egalitatea de gen și violența
între partenerii intimi/în relații romantice/violența de gen;
*pliante de sensibilizare asupra egalității de gen și a fenomenului violenței între partenerii intimi;
*un program de consiliere, ca exemplu de bună practică, cuprinzând activități cu scop de prevenție,
replicabil ulterior și în alte școli, ce conține module și activități descrise detaliat și fișe de lucru pentru fiecare
modul și temă abordată;
*programe de intervenție personalizate, propuse de profesorii consilieri, cu activități de consiliere
individuală și/sau de grup adresate doar elevilor selectați de consilieri ca aflați în risc crescut sau deja
posibile victime ale violenței între partenerii intimi.

