Poliţiştii reactivează „Curajul civic” în școlile din Maramureș
Scris de Sighet Online
Vineri, 01 Martie 2019 15:36 -

În perioada 25-28 februarie a.c., Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș și Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș au primit vizita d-lui Christian
Weidkuhn din Elveția, formator și consultant ESD, inițiatorul proiectului “Curaj civic”.

A fost o vizită de lucru, în care psihologul elvețian a avut ocazia să observe cum se derulează
acest proiect educațional județean în câteva școli din Maramureș și să ofere polițiștilor și
consilierilor școlari câteva recomandări pentru optimizarea activităților.

“Curaj civic. Observă și acționează!” este un proiect de prevenire a violenței în școli care, prin
jocuri și scenete adaptate, îi învață pe copii cum să se comporte în situații de viață
problematice, astfel încât să nu devină victime ale unor infracțiuni. De la momentul instruirii, în
2015, polițiștii de prevenire și consilierii școlari au implementat proiectul în mai multe școli din
județ, unde copiii au fost încântați să descopere cum și-ar putea exercita spiritul civic, pentru
propria protecție și a celor din jur.

În cele patru zile de monitorizare din această săptămână, inițiatorul proiectului, împreună cu
polițiștii de prevenire și de proximitate, cu consilierii școlari și un reprezentant al Inspectoratului
Școlar Județean, au derulat activități în opt unități de învățământ din municipiile Baia Mare:
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Vasile
Lucaciu” și Colegiul Tehnic „George Barițiu”; și Sighetu Marmației: Liceul Tehnologic Marmația
și Școala Gimnazială nr.2; dar și la Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, Școala
Gimnazială
“”Mihai Eminescu” din Săliștea
de Sus.

Concluzia unanim acceptată de toate instituțiile implicate în derularea acestui proiect este că,
acceptând beneficiile pe care le are asupra elevilor, proiectul trebuie să fie derulat cu o
frecvență mai mare și cu o implicare mai asumată.
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Comunicat de presa al IPJ Maramures.
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