
Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor 

1- 19 noiembrie 2019 

Spune Nu Violenței! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul Spune Nu Violenței a luat naștere la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor, din 

dorința de a trage un semnal de alarmă cu privire la actele de violență care, din păcate, apar atât de 

frecvent în școlile din întreaga lume.  

Aflat la cea de-a VII-a ediție, proiectul își propune acțiuni de informare, prevenire și combatere 

a acestui fenomen la nivelul instituției de învățământ. Reprezentând Vocea Elevilor, membrii C.Ș.E. 

ai Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Suceava au 

hotărât să transmită tuturor mesajul lor: Spune Nu 

Violenței!  

În acest scop, i-au mobilizat pe elevii de la 

ciclul primar și gimnazial să-și confecționeze tricouri 

personalizate cu acest mesaj, pe care le-au purtat  în 

această perioadă, ca un manifest  împotriva abuzurilor 

fizice, verbale sau emoționale. Culoarele școlii au 

devenit un mijloc de transmitere a vocii elevilor și, de asemenea, un spațiu al solidarității în lupta 

pentru această cauză atât de importantă. Astfel, prin purtarea tricourilor, granițele dintre clase au 

dispărut și am devenit, cu toții, un singur colectiv unit în spiritul prieteniei și al toleranței. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, în această perioadă, s-au 

desfășurat activități care au urmărit obiectivele 

acestei campanii de prevenire a abuzului, a neglijării, 

a bullying-ului, a absenteismului și abandonului 

școlar, având ca scop schimbarea comportamentului 

social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și 

tinerilor, alături de parteneri din societatea civilă.  



În data de 8 noiembrie 2019, elevii claselor a 

VIII-a au participat la activitatea Prevenirea 

delincvenței juvenile, în parteneriat cu I.P.J. Suceava, 

desfășurată de doamna agent șef adjunct Buzuleac 

Vezeteu Simona. Scopul acestei activități a fost 

prezentarea legislației cu privire la sancționarea 

bullying-ului în școli și a metodelor de apărare a 

victimelor în cazul acestui tip de agresiune. S-au 

oferit exemple de contravenții și infracțiuni pentru ca 

elevii să conștientizeze modul în care răspund în fața 

legii pentru faptele lor. 

Activitățile proiectului nu se încheie acum. Ele vor continua pe parcursul întregului an școlar, 

cu speranța că Vocea Elevilor va fi auzită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim cadrelor didactice care s-au implicat în realizarea activităților: prof. Ștefură Anna, 

prof. Ciuc Cristina, prof. Bestiuc Afanasov Maria, prof. Corbu Vasile, prof. Caliniuc Adriana, prof. 

Pelin Cosmina, prof. înv.  Plaghianu Lavinia, prof. înv. Stupiuc Corina, consilier școlar Apetrei 

Daniela. 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, 

prof. Adrobotoaei Elena 

Director adjunct, 

 prof. Gulei Ancuța -Nadia 


