
Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor 

1-19 noiembrie 2022 

Federația Internațională a Comunităților Educative - Secțiunea 

România (FICE România) realizează și  în acest an  Campania „19 Zile 

de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”. 

Această campanie are ca scop organizarea de activități atractive,  acțiuni 

pentru schimbarea comportamentului social, pentru educarea și 

mobilizarea copiilor și tinerilor, prin implicarea acestora, împreună cu 

instituții, organizații și alți parteneri ai societății civile, în prevenirea 

abuzului, neglijării, bullying-ului, abandonului și absenteismului școlar, 

a consumului de droguri și alte substanțe nocive, a traficului de persoane etc. 

La Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, în perioada 1 – 19 

noiembrie, s-au desfășurat activități diverse în cadrul acestei campanii, care 

au implicat un număr foarte mare de elevi, atât la nivelul claselor primare, 

cât și gimnaziale. 

Deși sunt mici, elevii din clasele pregătitoare s-au alăturat 

campaniei, declarând „Spunem NU violenței în orice anotimp!”. Au dat 

dovadă de idei creative și mult entuziasm, copiii din Clasa Pregătitoare F – 

25 de elevi (prof. înv. primar Mariei Paraschiva). 

De asemenea, la Clasa Pregătitoare E, coordonată de  prof. înv. 

primar Andreea Rotaru, cei 26 de elevi au observat „Cum se comportă el și 

ce cred eu despre el?” Activitatea a urmărit educarea comportamentelor 

nonviolente, formarea atitudinii pozitive în relațiile dintre copii bazate pe: 

toleranță, responsabilitate și respect. 

Despre violență s-a discutat și la clasa pregătitoare D, iar cei 25 de 

elevi ai colectivului, și-au exprimat propriile opinii și experiențe referitoare 

la aceasta. Înțelegând că furia stă la baza violenței, s-au căutat tehnici de 

gestionare a acestei emoții, elevii vizionând chiar o poveste terapeutică în 

acest sens ,,Tobias a învățat să își controleze furia". Ca activitate practică, 

școlarii au creat câte un colaj, grupând, atât comportamentele acceptate, cât 

și cele neacceptate în cadrul relațiilor interumane. (prof. înv. primar Negrea 

Roxana) 

Clasa Pregătitoare A, au transmis din tot sufletul mesajul SPUNEM  

NU  VIOLENȚEI!, prin activitatea intitulată „O lume fără violență = O lume 

mai bună”. Elevii au fost antrenați în discuții despre violență și bulling, 

încercând să evidențieze cum NU trebuie să se comporte cu cei de lângă noi. 

 

 

 

 

 

 

 



Cei 25 de elevi ai clasei I C, coordonați de prof. înv. primar 

Ciobanu Roxana, au organizat o activitate inedită - „Rupem violența 

și o aruncăm la gunoi” – hotărând clar că orice comportament 

nepotrivit nu are ce căuta în colectivul lor, dar nici în frumoasa 

școală în care învață. 

Campania 19 zile împotriva violentei a reprezentat, la clasa I 

E (25 de elevi), o oportunitate de a descoperi tainele muncii în 

echipă, ale solidarității, ale empatiei si ale sprijinului reciproc. 

Activitățile au contribuit la construirea unor bune relații colegiale si 

de prietenie. (prof. Bumbac Anastasia). Alături de ei, elevii din clasa 

1 F (25 de elevi) și  I G (26 elevi) au stopat orice formă de violență 

prin activitatea „Întindem o mână spre fapte bune!” (prof. înv. primar 

Mihalea Luciana și Iacob Cristina) 

Fiind mai măricei, 27 de elevi din clasa a III-a E (prof. înv. 

primar. Grigore Răduța) au apelat la artă, cu scopul de a înfățișa 

fețele violenței. Au oferit apoi mesaje pozitive și inimioare, pentru a 

demonstra că iubirea și prietenia sunt arme utile împotriva 

violenței. 

Formele artistice de manifestare au dominat 

campania de anul aceste, elevii dorind să evidențieze că, 

folosindu-și energia în scop creativ, pot transmite mesaje 

mult mai profunde, de impact pentru ceilalți. De aceea, la 

clasele gimnaziale, Consiliul Școlar al Elevilor și-a 

mobilizat echipa și au oferit o nouă perspectivă proiectului 

lor (DEZ)BATEM  VIOLENȚA! (prof. coordonator 

Adrobotoaei Elena)  

Astfel, au organizat o expoziție intitulată „Punem 

monștrii violenței la zid!”, confecționând din diverse 

materiale fețe ale agresivității, precum: Răutatea, Bârfa, 

Invidia, Indiferența, Batjocora, Lăcomia etc. Aceste măști, 

au fost completate de cele care arătau suferința produsă de 

comportamentele negative, enumerate mai sus. Mesajul 

expoziției lor a fost puternic, elevii înțelegând fața urâtă a 

violenței, necesitatea de a-i alunga din sufletul lor pe acești 

„monștri ai violenței”. 



De asemenea, elevii din clasele a VI-a B și C au realizat filme de scurt metraj, prin care au 

semnalat efectul bulling-ului asupra copiilor, fiind coordonați de prof. Juravle Sergiu, prof. Caliniuc 

Adriana și Baban Brândușa. La clasa a VI-a E, s-a decis ca lupta împotriva violenței să fie reprezentată 

prin dans. (prof. Piniuc Ionela). Elevii au realizat o scurtă coregrafie, inspirați de melodia Vals, a 

artistului Smiley. Mesajul dansului a fost că, fiind 

atenți unul cu celălalt, alungând indiferența, putem 

lega relații echilibrate și sănătoase, în care 

sentimentele pozitive să biruie. 

Clasa a V-a C, (prof. Vartolomei Delia) a 

decis să trimită cât mai departe o serie de gânduri și 

comportamente care se tot cuibăresc în orice 

colectivitate. Mai întâi, am verbalizat atitudinile 

negative existente, apoi le-am notat, iar, în final, am 

decis ne desprindem de ele printr-un gest simbolic, 

înălțând baloane către cer. Acesta  a zburat, purtând 

mesajul lor puternic: „Doar împreună combatem 

violența!” 

Activitățile cele mai de impact, au adus în 

instituția noastră invitați de seamă, parteneri pe care 

ne putem baza oricând. Aceștia au oferit materiale 

valoroase elevilor, le-au prezentat cazuri concrete, 

pentru a înțelege care sunt pericolele care pândesc, 

dincolo de zidurile școlii. (prof. coordonator Anna 

Ștefură) 

Astfel, au avut loc dezbateri interactive cu elevii 

claselor a VIII-a și reprezentanți ai Asociației eLiberare-

Centrul Suceava, consultantul Liliana Orza, coordonatorul 

Vlad Florin Tudosă și consilierul școlar, prof. Apetrei 

Daniela.  

Prin această acțiune s-a urmărit conștientizarea 

factorilor de risc și abordarea educației pentru prevenirea 

situațiilor de risc a grupurilor vulnerabile, în scopul 

identificării modalităților eficiente de prevenire și 

înlăturare a expunerii beneficiarilor la fenomenul de trafic 

de persoane.  

FII MESAGERUL LIBERTĂȚII! 

În cadrul activității ,,Siguranța în trafic" s-au 

desfășurat sesiuni de informare cu temele: 

- ,,Prevenim ca să nu suferim " 

- ,,Nu risca pentru a nu regreta" 

- ,,Dungile albe îți pot schimba viața" 

- ,,Spoturi pe teme rutiere". 

Invitatul din partea IPJ Suceava - Serviciul rutier a 

fost comisar de poliție  Olariu Anamaria și din partea 

Asociației ,,Alecs Group", președintele Alecsa Constantin,   

La final elevii au fost premiați cu o mascotă sau o 

insignă pentru răspunsurile corecte. Au participat  100  de 



elevi din clasele a III-a A, a III- a F, a IV-a B, împreună cu 

profesorii:  Gherasim Gabriela, Rusu Simona, Ștefură 

Anna. 

FII PRUDENT, NU VIOLENT ÎN TRAFIC! 

Campania ,,19 zile de luptă împotriva violenței” a 

continuat cu activitatea # sigur ACASĂ ,, Fii isteț pe 

internet- program de intervenție în mediul online”. 

Invitați din partea IPJ Suceava au fost comisar de 

poliție  Iacob Elena și subinspector de poliție Ciocănel 

Ana-Maria de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, care au desfășurat dezbateri cu privire la 

mecanismele de protecție personală în mediul online, 

prevenirea violenței cibernetice a bullyingului și 

cyberbullyingului în școală, protecția datelor cu caracter 

personal, comunicarea pozitivă online, protecția adreselor 

de e-mail și a informațiilor distribuite. 

 Au participat  163  de elevi din clasele a III-a A, a 

IV-a B, a V-A , a V-a B,  a VI-a B, a VI-a C, împreună cu 

profesorii:  Gherasim Gabriela, Ștefură Anna, Buțerchi 

Rodica,  Brînzei Irina,  Apetrea Gabriela, Baban Brîndușa, 

Caliniuc Adriana, Boghian Stela. Mulțumim  invitaților 

pentru sfaturile prețioase! 

FII MESAGERUL SIGURANȚEI! 

Succesul activităților s-a datorat unei echipe frumoase și unite:  director prof. Moraru Dumitru, 

director adjunct, prof. Gulei Ancuța Nadia, consilierul educativ, prof. Adrobotoaei Elena și prof. 

Ștefură Anna. 

        

 

 


