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Ziua internationalã pentru nonviolentã în
scoalã

ACTIVITATE…Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat
activitãti preventive, pentru a marca Ziua Internationalã pentru Nonviolentã în scoalã, de pe
30 ianuarie. Activitãtile au fost organizate prin Compartimentul de Analizã si Prevenire a
Criminalitãtii si Biroul de Ordine Publicã Vaslui – Compartimentul Proximitate, în
colaborare cu Biblioteca Judeteanã “Nicolae Milescu Spãtaru” Vaslui, în calitate de gazdã. La
activitate au participat elevi ai Liceului Teoretic “Emil Racovitã” Vaslui si ai Scolii
Gimnaziale “Stefan cel Mare” Vaslui.
Au fost invitati la dezbatere specialisti din cadrul Penitenciarului Vaslui, care au transmis elevilor
recomandãri pentru evitarea situatiilor de conflict, prezentându-le totodatã si consecintele finale ale
unui act de violentã. De asemenea, mai multe persoane cu istoric în folosirea violentei, custodiate
de Penitenciarul Vaslui, le-au vorbit elevilor despre activitãtile în care au fost implicati, le-au
mãrturisit despre regretele, cauzele si efectele folosirii violentei. Scopul acestei zile a fost
promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate, tolerantã, respect pentru drepturile
omului si nonviolentã. Elevilor le-a fost explicatã notiunea de violentã în scoalã, ce reprezintã orice
formã de manifestare a unor comportamente, precum: exprimare inadecvatã sau jignitoare, cum ar

fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, amenintare, hãrtuire, De asemenea, au fost aplicate
notiunile de bruscare, împingere, lovire, rãnire, comportament care intrã sub incidenta legii
(vandalism – provocarea de stricãciuni cu bunã stiintã). Elevii au aflat si ce înseamnã comportament
scolar neadecvat: întârzierea la ore, pãrãsirea clasei în timpul orei, fumatul în scoalã si orice alt
comportament care contravine flagrant regulamentului scolar în vigoare. La sfãrsitul activitãtilor,
elevii au primit si o serie de recomandãri privind prevenirea violentei în scoli. „Fiti atenti atunci
când vã alegeti prietenii. Evitati tovãrãsia persoanelor violente sau conflictuale. Nu vã lãsati
influentati de ceilalti. Dacã vreun coleg sau colegã vã roagã sã faceti ceva cu care voi nu sunteti de
acord, refuzati categoric, indiferent de promisiunile sau amenintãrile primite. Analizati singuri
riscurile la care vã expuneti. Spuneti-le prietenilor vostri sã nu rãspundã cu violentã la provocãrile
altor grupuri si atrageti-le atentia asupra consecintelor comiterii de fapte antisociale. Când sunteti
jigniti sau victime ale comportamentului violent al unor colegi sau al persoanelor din anturaj,
anuntati profesorii, pãrintii si politia, pentru a fi ajutati. Fiti prudenti în relatiile cu persoanele nou
cunoscute, pentru a nu fi manipulati sã comiteti infractiuni sau sã deveniti victimele acestora. Dacã
intrati într-o disputã cu un coleg, fiti primii care renuntã. Urmarea unei dispute verbale poate fi
bãtaia, cu efecte de nedorit asupra oricãruia dintre voi”, au fost recomandãrile date de cãtre politisti
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