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INVITAȚIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita marți, 13 ianuarie 2015, începând cu ora 14.00,
să participați la o lansare de carte ce va avea loc la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din
Iași.
Volumul editat se intitulează Ghid de combatere a violenței și cuprinde lucrări
științifice, dar și cu caracter didactic sau aplicativ privind această temă, elaborate de
profesorii din școala noastră, având-o drept coordonator pe doamna profesor Alla Apopei,
inspector pentru educație nonformală.
A-l ajuta pe copil să-şi afirme personalitatea, să-şi valorifice la maximum aptitudinile şi
capacităţile, să desfăşoare o muncă pe măsura posibilităţilor proprii, înseamnă a–ţi îndeplini
misiunea de dascăl. Consilierea este o formă specială de comunicare, care implică ascultare;
este o formă confidenţială de a oferi ajutor, bazată pe principiul dezvoltării personale. Prin
intermediul acestor activităţi, am dorit să facilităm schimbările comportamentale, ameliorarea
relaţiilor personale, deprinderea tehnicilor de rezolvare a conflictelor şi de comunicare cu
copiii.
În această lucrare, autorii nu şi-au propus să tratează în stil ştiinţific tema violenţei, ci
sensibili la subtilităţile unor situaţii de viaţă, au rupt din ele câteva minuscule felii de
realitate, pe care le-au redat ca atare, despovărate de orice interpretări sau comentarii
moralizatoare şi de aceea, poate, mai puţin delectabile, dar profitabile pentru cititori.
Nu este ușor, din postura de dascăl,să poți îndepărta din calea elevilor toate piedicile
care pot duce la un eșec al procesului de informare și mai ales de formare pe care trebuie să îl
urmeze în școală. De aceea, considerăm că și micul nostru efort colectiv reprezintă o
încercare de a diminua unul dintre complexele fenomene negative care însoțesc actul educativ
și care aduc o umbră întunecoasă și urâtă pe chipul frumos al copiilor noștri.
La activitate sunt invitate cadre didactice din alte școli, reprezentanți ai mass-media,
ai unor instituții și organizații precum Inspectoratul Școlar Județean, Organizația Salvați
Copiii, Inspectoratul de Poliție Județean – Secția V, Compartimentul de analiză și combatere
a criminalității, CJRAE, Asociația Alternative Sociale.
Prezența dumneavoastră nu poate decât să ne onoreze, de aceea vă așteptăm cu mult
interes.
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