
1° lezione 26/03/2022 

Durata del corso : 8 lezioni 

Calendario, orari e costi disponibili 
contattando associazione Oltre 

   con il patrocinio di 

Per informazioni o iscrizione: 
 

associazioneoltreaps@gmail.com 

327/0465406 

Prenotazione / iscrizione obbligatoria 
entro e non oltre il 10 Marzo  

Le lezioni si svolgeranno presso 
la palestra di lotta  

Polisportiva Carignano  
   Via Roma n. 26  

 

Presentazione del progetto:  
9 marzo ore 21.00 

Presso sala consigliare 
Carignano 

  Numero massimo partecipanti : 16 

 1 tecnico di lotta olimpica e Mga 
della polisportiva Carignano 

 1 psicologo specializzato 

 1 magistrato 

 Eventuali altre figure esperte 

IL CORSO SARA’ TENUTO DA 
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Lo scopo del nostro progetto è : 

 Diffondere la cultura del rispetto,  

 Fornire una maggiore consapevolezza,       

 Migliorare l’autostima e la conoscenza    
del sé, 

 Acquisire capacità di affrontare situazioni 
di violenza e  aggressione. 

 

Si affronteranno tematiche specifiche, si 

tratteranno aspetti psicologici relativi a    

situazioni di violenza, con lo scopo di capire, 

prevenire, osservare, conoscere e quindi   

saper affrontare le difficoltà. 

Il corso si struttura nel seguente modo: 

 1 lezione tecnico / pratica di 150 minuti, 
sugli elementi di psicologia applicata 

 1 lezione tecnico / pratica  di 150 minuti 
sul diritto alla legittima difesa 

 6 lezioni pratiche di 90 minuti 

                 Scopul proiectului nostru este: 

Răspândirea culturii respectului, 

Oferă o mai mare conștientizare, 

Îmbunătățirea stimei de sine și a autocunoaște-

rii, 

Dobândiți abilități de a face față situațiilor de 

violență și agresiune. 

Vor fi abordate probleme specifice, se vor trata 

aspecte psihologice legate de situațiile de vio-

lență, în scopul înțelegerii, prevenirii, observarii, 

cunoașterii și deci a știi să facă față difi-

cultăților. 

Cursul este structurat astfel: 

lectie tehnica/practica de 150 de minute, pe 

elementele de psihologie aplicata 

lectie tehnica/practica de 150 minute pe 

dreptul la autoaparare 

lecții practice de 90 de minute 

 

 تعميم ثقافة اإلحترام.  

 تقديم وعي أكثر. 

تطوير الثقة بالنفس و المعرفة الذاتية.   

اكتساب القدرة على مواجهة اي حالة من العنف أو 

 االعتداء.

سيتم التطرق إلى مواضيع محددة، سنعالج مسائل 

لها عالقة بالجانب النفسي بما يتعلق بحاالت 

العنف، بهدف اإلدراك، الوقاية، المراقبة، المعرفة أي 

 القدرة على مواجهة التحديات. 

*الدورة  ستكون مبرمجة على النحو اآلتي:    

دقيقة،  151الدرس التقني / الدرس التطبيقي  1

 حول بعض العناصر النفسية.

دقيقة  151الدرس التقني / الدرس التطبيقي  1

 حول حق الدفاع النفسي.

دقيقة.  01دروس تطبيقية لمدة  6  

      COMUNE DI CARIGNANO - Prot 0003790 del 28/02/2022 Tit VII Cl 12 Fasc 


