Ediţia a II-a
20 DECEMBRIE 2018
Motto: ,,Cine renunță la răutatea lui scade cu atât răutatea lumii.”
Marc Aureliu
Aviz CCD Dolj
Proiectul este înscris în Calendarul Activităților Științifice, Metodice și Culturale desfășurate la nivelul
județului Dolj , în anul școlar 2018-2019, poziția 67, p. 12
Argument: Simpozionul se adresează atât elevilor, cât şi cadrelor didactice şi răspunde nevoilor de informare corectă a copiilor şi
adolescenţilor, pe tema consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane
și a violenței - problemă care este mai puţin abordata în cadrul şcolii.
Poate contribui la o mai bună implicare a elevilor şi cadrelor didactice în
prevenirea extinderii traficului de fiinţe umane, a consumului de droguri,a
violenţei în perimetrul şcolar, la stimularea unui comportament preventiv
la elevi şi a unei atitudini de toleranţă. În cadrul activităţilor simpozionului
va avea loc un schimb de bune practici, între elevii şi profesorii din şcolile
partenere şi nu numai, care au fost implicate în programe de prevenire a
traficului de fiinţe umane, consumului de droguri şi a violenţei în perimetrul
şcolar. Instituţiile abilitate pentru stoparea fenomenelor amintite, invitate în
cadrul simpozionului, pot contribui la formarea/informarea pe această
tematică, a participanţilor la lucrările simpozionului. Prin efortul comun,
şcoala şi societatea pot reduce efectele fenomenelor amintite, în rândul
copiilor şi adolescenţilor.
DATA DESFĂȘURĂRII: 20 DECEMBRIE 2018
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala Multimedia a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto. Craiova
Lucrările se vor trimite la adresa de email: simpozion.violenta2018@gmail.com
Termen limită de înscriere: 10 decembrie 2018
Lucrările plastice și literare ale elevilor vor fi expediate prin poștă, într-un plic autoadresat, cu timbru de 2 lei, până la data de 10 decembrie
2018, la adresa: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto,Bd. N. Romanescu, nr. 99, localitatea Craiova, județul Dolj, cod poștal: 200738, cu
mențiunea ,,Pentru Simpozionul Județean Toleranță zero față de violență!”
Pentru informații suplimentare➔prof. Vînătoru Mariana, tel. 0747290084.

