
Suntem în siguranță sub umbrela R.E.S.P.E.C.T. –ului 

În fiecare an, la sfârșitul lunii ianuarie, deschidem cu 

toții umbrela R.E.S.P.E.C.T. –ului, din dorința de a promova 

valorile umane ce ne fac să conștientizăm că lumea poate fi 

mai bună, dacă noi suntem cu toții, în mod necondiționat, mai 

buni. Nu întâmplător, această campanie este asociată Zilei 

Internaţionale a Nonviolenţei în Şcoli, deoarece agresivitatea 

de orice tip, poate fi combătută prin componentele 

R.E.S.P.E.C.T.: Responsabilitate, Educație, Siguranță, 

Prevenție, Emoție, Comunicare, Toleranță. 

 La Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, în perioada 25 -31 ianuarie 2022, s-au 

desfășurat activități diverse, inedite, prin intermediul cărora elevii au dat dovadă că își doresc un mediu 

școlar armonios, în care siguranța să fie pusă pe primul loc. De la mic, la mare, îndrumați de cadre 

didactice inimoase, au redeschis umbrela R.E.S.P.E.C.T. –ului. Întreaga școala s-a preschimbat într-o 

scenă pe care au evoluat clasele, fiecare cu rolul său. 

Succesul activităților s-a datorat implicării active a 

Consiliului Școlar al Elevilor, dar și a Asociației de Părinți, 

care au pus la dispoziție resurse materiale importante. 

 Astfel, printre proiectele derulate, amintesc titlurile celor 

care au avut un impact deosebit: DEZ(BATEM) 

VIOLENȚA, R.E.S.P.E.C.T. pentru toți și fiecare, 

RESPECTUL – arma oamenilor inteligenți, Ne colorăm în 

R.E.S.P.E.C.T, Pășim împreună, pentru o lume ai bună!, 

Toți pentru RESPECT, Cuvintele pot vindeca, Te 

RESPECT pe tine, mă RESPECT pe mine, Prietenii RESPECTU-lui. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DEZ(BATEM) VIOLENȚA a fost un proiect inițiat de C.Ș.E., la 

nivelul claselor gimnaziale, coordonator prof. Adrobotoaei Elena. 

Proiectul a avut două direcții: mesaje împotriva violenței pe care elevii 

le-au scris pe tricouri sau pe postere afișate pe ușile claselor, dar și pe 

panoul campaniei,  și un concurs de 

filmulețe de scurt metraj, realizate 

de echipaje din clase diferite. În 

spatele acestui proiect complex a 

fost o echipă numeroasă, formată din profesorii diriginți, dar și din 

membrii juriului, care au evaluat realizările elevilor: 

prof.Pătrăuceanu Delia, prof. Juravle Sergiu, prof. Brumă Nicu și 

prof. Corbu Vasile. Premiile au fost spnsorizate de Asociația de 



părinți. Dintre observațiile făcute de juriu, pot cita:„ 

Elevii au realizat filme cu teme de actualitate, mesajul 

transmis imprimă în mod accentuat o realitate 

evidentă, prezentă în viața de zi cu zi a tinerilor, și nu 

doar. De remarcat este prezența originalității și modul 

puțin abrupt, cu care elevii au scos în relief, metehnele 

unei societăți moderne.”; „Copiii au folosit o metodă 

inedită în transmiterea mesajului, ideea corelând, în 

mod evident, cu mesajul nonverbal. Atitudinea de 

interpretare este una care verbalizează și interpretează, într-un mod original, 

pentru public, rațiunile care stau la baza faptelor în general.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

În paralele, cu aceast proiect, elevii din clasele a V-a B și  a VII-a C, prof. coordonatori Caliniuc 

Adriana și Bestiuc- Afanasov Maria, alături de consilierul școlar Apetrei Daniela, au organizat echipaje 

care au mers prin școală, făcând studii de caz/ interviuri legate de atitudinea colegilor, dar și a cadrelor 

didactice, față de mijloacele prin care violența să fie eliminată din școală. Activitatea s-a numit 

Prietenii RESPECTU-lui, iar temele abordate au vizat toate componentele campaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Și clasele mici au fost implicate activ în lupta împotriva 

violenței. Materialele realizate de ei, au fost pe măsura puterilor lor, 

dar s-au remarcat prin diversitate și originalitate. Ne colorăm în 

R.E.S.P.E.C.T., a menținut puntea dintre 

generații, antrenând cele două clase 

înfrățite: I D si a VI-a A. ( prof. înv. 

primar Palaghianu Lavinia și prof. 

Adrbotoaei Elena). Împreună au realizat 

o expoziție, astfel încât mesajul lor să fie 

primit de toți elevii școlii. Îndrumați de 



cei mari, elevii cei mititei au desenat, în fiecare literă, într-un mod naiv, dar sugestiv, copii surprinși 

în ipostaze care ilustrează valorile campaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umbreluțele R.E.S.P.E.C.T. –ului, au fost deschise în toată școala 

și chiar în curtea școlii, de elevii din clasele: CP E, I C, D, E, a II-a C, F, 

III B, F, E, prof. înv. primar Ștefură Anna, Palaghianu Lavinia, Bumbac 

Anastasia, Holotă Maria, Giurcă Otilia, Popescu Diana, Mânzălică 

Mihaela, Cîmpan Adriana și Rusu Simona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cu siguranță, rezultatele campaniei se vor vedea la nivelul colectivelor de elevi, deoarece 

primul pas spre prevenție este informarea, asumarea unei atitudini responsabile, iar acest pas a fost 

făcut cu hotărâre, la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava.  

 

 

 


