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Comunicat de presă
Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
colaborează la implementarea Programului de interes public judeţean
„Prevenirea violenţei în şcoli”
Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, implementează
Programul de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli”, având drept
scop diminuarea violenţei din unităţile de învăţământ, de pe stradă şi din
societate.
Acest demers urmăreşte formarea de formatori din rândul cadrelor
didactice, psihologilor, pedagogilor, şi poliţiştilor din judeţul Mureş, în scopul
multiplicării, transmiterii informaţiilor dobândite către tineri. Formatorii vor
alcătui echipe mixte (cadru didactic/poliţist) care vor instrui la rândul lor elevii
în şcoli, activităţile derulându-se în perioada septembrie – decembrie 2013.
În mod concret, Programul presupune organizarea a cinci sesiuni de
training, în trei locaţii din judeţul Mureş: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, în
urma cărora 120 de cadre didactice şi poliţişti vor fi instruiţi pentru a susţine
ulterior activităţi de informare în şcoli. Viitorii formatori sunt pregătiţi şi
beneficiază de expertiza domnului Christian Weidkuhn, specialist psiholog în
cadrul poliţiei elveţiene, cercetător în domeniul învăţământului şi dezvoltării
şcolare, instructor, conferenţiar universitar la Universitatea din Zurich.
Până în prezent au avut loc două training-uri în Tîrgu Mureş, urmând să se
mai desfăşoare câte o sesiune în Sighişoara, Reghin şi Tîrgu Mureş.
Acest program vine în mod fericit în completarea unui proiect anterior,
respectiv a mesajului promovat în Campania „Sergiu Ardelean”, care şi-a propus
să pregătească tinerii, comunitatea în general, să reacţioneze adecvat la
evenimente cu violenţă, ce se pot oricând produce.
Informaţii suplimentare despre program se pot obţine accesând pagina
web a Consiliului Judeţean Mureş, secţiunea Programul „Prevenirea violenţei în
şcoli”:
http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/prevenirea_violentei.htm,
precum şi facebook.com / Tu poti schimba ceva.
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