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INVITAŢIE 

CONFERINŢA „ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII PENTRU PREVENIREA 

PRIMARĂ A VIOLENȚEI DE GEN”  

Sibiu, 15 decembrie 2014 

Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen – A.L.E.G. vă invită să participaţi la o conferinţă cu 

tema prevenirii primare a violenţei de gen, ce marchează încheierea proiectului UE Daphne LOG IN – 

Laboratoare privind violența de gen în noile medii de comunicare online şi totodată lansarea unui 

nou proiect UE Daphne „Mecasim de prevenire a violenței între parteneri intimi” ce va aprofunda 

implicarea unităţilor de învăţământ în prevenirea violenţei de gen, venind în întâmpinarea 

prevederilor Convenţiei de la Istanbul pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi 

violenţei impotriva femeilor şi ale Strategiei Naţionale pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în 

Familie aprobată de guvernul român în decembrie 2012. 

Conferinţa se adresează factorilor de decizie din domeniul educaţiei, prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie, dar şi celor implicaţi direct în formarea tinerilor, întrucât va furniza exemple şi 

metode de lucru testate în cadrul unor proiecte cu finanţare din partea Comisiei Europene şi va oferi 

ocazia de a dezbate modalităţile prin care se poate integra prevenirea violenţei în educaţia din 

România, cu participarea tinerilor, a cadrelor didactice, şi a ONGurilor. 

Obiectivele conferinței:  

1. Diseminarea metodelor de lucru si rezultatelor sesiunilor educative pilot din cadrul 

proiectului UE Daphne LOG IN – Laboratoare privind violența de gen în noile medii de 

comunicare online (http://aleg-romania.eu/wp-content/themes/Aleg/login.html), 

implementat de A.L.E.G. în perioada 2012-2014, pentru a încuraja replicarea acestora în alte 

contexte. 

Vor fi diseminate planuri de lecție și activități utilizate cu succes pentru: 

a. Promovarea în rândul elevilor dar și a cadrelor didactice și părinților a unei înțelegeri 

din perspectivă de gen a violenței și a unor modele de comportament alternative  

b. Conștientizarea elevilor cu privire și riscurile legate de utilizarea noilor instrumente 

de comunicare online și utilizarea lor responsabilă 

c. Implicarea tinerilor în utilizarea internetului pentru mesaje pozitive care încurajează 

alternativa la violență, in contrast cu tendințele de hate-speach și cyberbullying 

2. Prezentarea activităților noului proiect UE Daphne „Mecasim de prevenire a violenței între 

parteneri intimi” (Gear Against Intimate Partner Violence II, www.gear-ipv.eu), prin care 

A.L.E.G. si partenerii din alte 4  țări vor implementa în perioada 2015-2016 intervenții în 

unități de învățământ pentru prevenirea primară a violenței de gen 

http://aleg-romania.eu/wp-content/themes/Aleg/login.html
http://www.gear-ipv.eu/


prin intermediul unor cadre didactice special formate în cadrul proiectului  

a. Adaptarea, testarea și evaluarea în context românesc a pachetului educativ pentru 

cadre didactice „Mecasim de prevenire a violenței între parteneri intimi”  

b. Formarea a 50 de cadre didactice și implementarea modulului de către profesori în 

10 unități de invățământ din România 

c. Implicarea elevilor într-o campanie de prevenire a violenței de gen, defășurată 

concomitent în 5 state membre UE 

3. Dezbaterea celor mai bune căi de integrare a prevenirii violenţei în educaţia din România pe 

termen lung. 

 

Agenda preliminară a evenimentului 

12.00 Bun venit si introducere in prevenirea primară a violenței de gen (Camelia Proca, Director 

A.L.E.G.) 

12.20 Prevenirea violenţei – o prioritate pentru toţi (reprezentant DESFB, neconfirmat) 

12.40 Diseminarea metodelor de lucru utilizate in proiectul UE Daphne LOG IN – Laboratoare privind 

violența de gen în noile medii de comunicare online (Eniko Gall, psiholog A.L.E.G. ) 

13.00  Violenta in mediile online (cyberbullying) si efectele sale (Bianca Drotleff, elevă și voluntară 
A.L.E.G. ) 
13.15 Pauză de cafea 

13.30 Recomandările generației mele pentru prevenirea violenței (Georgiana Epure, fostă lider în 

Consiliului Naţional al Elevilor, studentă a Universității din Leeds, UK, membră A.L.E.G.) 

13.45 Integrarea prevenirii violenței în activitatea didactică. Prezentarea activităților noului proiect 

UE Daphne „Mecasim de prevenire a violenței între parteneri intimi” (Liviu Gaja, cercetător 

dezvoltare comunitară, A.L.E.G.) 

14.05 Sesiune interactivă: integrarea prevenirii violenței de gen în programa școlară – BENEFICII vs. 

OBSTACOLE,  STRATEGII  

14.55 Concluzii și incheiere 

15.15 Prânz 

Aspecte logistice 

Conferinţa are loc la HOTEL CONTINENTAL FORUM SIBIU, iar pentru participanții din afara localității 

se asigură 1 noapte de cazare în limita locurilor disponibilie. 

Pentru inscriere va rugăm să completati formularul  online 

Pentru mai multe detalii: Camelia Oana, aleg_romania@yahoo.com, tel. 0755941668 

https://docs.google.com/forms/d/1Cxy_O7uNuc_is3HEQeofBMXqhcXQjz2i2T8fOkI68KE/viewform
mailto:aleg_romania@yahoo.com

