
R.E.S.P.E.C.T. la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

 

Aflat la cea de-a VII-a ediție, Proiectul de responsabilitate socială 

R.E.S.P.E.C.T., inițiat de I.S.J. Suceava, s-a desfășurat întotdeauna cu entuziasm 

la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, dar anul acesta, în săptămâna 25 -

29 ianuarie, curcubeul acestei campanii a fost mai vizibil ca niciodată. Cred, cu 

sinceritate, că elevii își doresc nespus să iasă din cotidian, să se facă remarcați, astfel încât, de câte 

ori lansăm o provocare, ne impresionează prin bucuria și creativitatea cu care participă la aceste 

activități, multe dintre ele, organizate de ei. 

Au fost numeroase materialele și manifestările la nivelul școlii, dar voi sintetiza și voi 

prezenta o parte dintre ele, cele pe care le consider cu un impact deosebit. Se pare că acea umbrelă 

în culorile curcubeului, din sigla campaniei, s-a transformat, la școala noastră, într-un arbore 

viguros care a prins rădăcini adânci, simbol al statorniciei și al protecției valorilor pe care le 

promovăm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii din ciclul gimnazial au realizat reprezentări deosebite, 

analizând cu profunzime componentele campaniei și exemplificându-

le cu întâmplări din viața de zi cu zi. 

Amintesc aici pe elevii din clasa a V-a A, 

a VI-a A, a VII-a D și a VIII-a A (prof. 

Adrobotoaei Elena, prof. Pelin Cosmina, prof. Cucu Ancuța și prof. 

Caliniuc Adriana). De asemenea, președintele C.Ș.E., elevul Codău 

Alexandru, a realizat un material foarte bine documentat, pe tema 

Nonviolența în școală, care a fost prezentat publicului, ajutat de 



colegul său, Ștefură Peter, clasa a VIII-a A. Deși, școala se desfășoară în mediul on-line, 

dezbaterile de la aceste întâlniri au fost fructuoase.  

 

 

 

 

 

 

 

Același entuziasm i-a caracterizat și pe elevii de la clasele primare. O activitate deosebită 

a fost  Alege să  fii bun, proiect coordonat de prof.  Palaghianu Lavinia, Rusu Simona, Cozmanciuc 

Alina, Pelin Cosmina. Au participat 111 elevi, din clasa pregătitoare D, clasa I F, clasa a IV a B și 

cl a VI a A. La această întâlnire, invitatul special a fost comisarul-șef Ionuț Epureanu care a vorbit 

elevilor despre importanța  nonviolentei în școală, dar și în 

mediul în care trăiește fiecare. Elevii au confecționat desene, 

postere cu mesaje sugestive, le-au prezentat și le-au explicat. 

Toți copiii au participat la un joc on-line - „bucata de hârtie” - 

ce a avut ca scop înțelegerea faptului că mai bine prevenim o 

acțiune de violență, decât să aibă loc și, apoi, să încercăm să o 

remediem. În final, elevii au audiat și au interpretat un cântec sugestiv ce promovează un 

comportament pozitiv și titlul proiectului...acela de „a alege sa fii bun”.  

 

 

 

 

 

 

 

Alte activități care merită să fie amintite sunt: Proiectul în parteneriat educațional cu Școala 

Gimnazială nr.4 Suceava, Copilărie fără violență, prof. coord. Leceanu Monica – Elena și Movilă 

Lăcrămioara, Mâna care mângâie, te face mai puternic, prof. coord. Ștefură Anna, clasa a II-a B 



(31 de elevi)  și proiectul claselor I – Întotdeauna prieten cu cei din jur,  prof. coord. Gherasim 

Gabriela, Boanță Otilia, Câmpan Adriana, Calistru Pazuca, Grigore Răduța și Rusu Simona (149 

de elevi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, peste 450 de elevi de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava au 

participat activ la Campania R.E.S.P.E.C.T la începutul acestui an, iar, la final, amintesc de 

mesajul celor mici, de la clasa pregătitoare E, prof. Mânzălică Mihaela:  

„RESPECTUL SE POARTĂ ÎN INIMĂ!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier educativ, prof. Adrobotoaei Elena 


