
„Violența este arma celor slabi.” 

Săptămâna noviolenței 
28 ianuarie – 1 februarie 2019 

Campania 

R.E.S.P.E.C.T. 



Campania R.E.S.P.E.C.T. 

Responsabilitate „Nu eşti răspunzător pentru că te naşti, 

dar eşti direct răspunzător pentru ceea ce trăieşti.”  

Emoție „Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că emoțiile 

pozitive sunt cele care ne influențează în mod dominant mintea.” 

Siguranță „Acolo unde încetează vigoarea legilor și autoritatea 

apărătorilor ei, nu poate exista nici libertate și nici siguranță pentru 

nimeni.” 

Prevenție „Nimic nu este mai eficient şi nimic nu costă mai ieftin 

ca prevenţia.” 

Educație „Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.”  

Comunicare „Comunicarea este esența lucrurilor.” 

Toleranță „Acceptarea, toleranța și iertarea sunt lecțiile ce ne 

străbat întreaga viață."  



R.E.S.P.E.C.T. 

„Fii bun de câte ori este posibil. 

Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama) 



Școala Gimnazială ,,Mihai 

Eminescu” Rădăuți 

 Toleranța e atitudinea care ne 

aduce prietenia! 

 Violența nu e prietena mea! 

 Violența - o boală ce poate fi 

vindecată prin toleranță! 

  Nu sunt violent! 

 Coordonatori: Sascău Gabriela, 

Bîndiul Vera Elena, Cîmpan 

Lucica, Popa Ana Marcela, 

Dumitrescu Liliana, Hîj Angelica 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

210 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială ,,Vasile 

Tomegea” Boroaia 

Cartea nonviolenței -fiecare 

colectiv de elevi de la claselel II-VIII 

au realizat sub îndrumarea 

profesorilor diriginți și învățători  lor 

câte o filă din Cartea non-violenței 

Cartea este disponibilă pentru toți 

elevii școlii.  

Coordonator – Petronela Mateescu 
 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

332 

beneficiari 
direcți 

16 cadre 

didactice 

 

 

 



GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
NORMAL ,,ŢĂNDĂRICĂ” SUCEAVA 

 

-Povestirea ,,Broscuța țestoasă Tobias 

învață să alunge furia!’’ 

-Familiarizarea cu paletele 

reprezentând cei 4 pași de gestioanare 

a furiei: STOP, RESPIR DE 3 ORI, INTRU ÎN 

CARAPACE ȘI MĂ GÂNDESC LA O 

SOLUȚIE BUNĂ DE APLICAT, IES DIN 

CARAPACE ȘI MAI ÎNCERC O DATA, 

PROCEDÂND CORECT, FĂRĂ FURIE 

-Exersarea tehnicii broscuței țestoase- 

de alungare a furiei cu ajutorul unor 

planșe corespunzătoare unor situații-

problemă 

-Dacă vesel se trăiește- joc muzical 

-Extragerea învățăturii morale: Spunem 

NU, furiei/ violenței! 

Data: 30.01.2019-Ziua Internațională a 

Nonviolenței în Școli  

Coordonatori: Prof. Lauric Laura, Prof. 

Alecsa Iuliana 

Cu broscuța țestoasă Tobias ne jucăm, FURIA o alungăm! 

170 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 



GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 

„GULLIVER” SUCEAVA și structura 

G.P.P. „A.B.C.” 

 

1. Lecturi după imagini: „Violența ocolim 

și mai buni noi vrem să fim!”, 
„Bunăvoința ne face mai frumoși”, „Fapte 
bune, fapte rele” 

2. Lectura educatoarei „Sunt furios, ce să 
fac?” 

3. Joc de socializare: „La grădiniță 

suntem toți prieteni” 

4. Expoziție de desene : „Stop violenței!” 
5. Teatru cu marionete : „Emoțiile mele” 

6. Prezentare PPT : „Spune nu violenței” 

7. Joc didactic : „Așa da, așa nu!” 

8. Joc de rol : „Căsuța Prieteniei” 

 Coordonatori: prof. înv. preșc. 

Ivanovici Sorina, prof. înv. preșc. 

Popescu Aspazia 

470 

beneficiari 
direcți 

1 cadre 

didactice 



G.P.P. NR. 6 ,,ALBINUȚA” 

SUCEAVA 

 

 Proiectul „Fii prietenos 

și mai puțin furios! 

 

 ,,Pânza prieteniei” -  joc 

de relaţionare -  

Sadoveac Alina 

 ,,Ne comportăm 

frumos” - joc imitativ – 

Duda Lucica 

 

 

100 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 



GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT ,,AȘCHIUȚĂ” SUCEAVA 

 

 „Copil  ca tine sunt și eu”- joc de 

relaționare 

 „Palmele prin viață” - ștampilare 

 „O prietenie adevărată”- teatru de 

păpuși 

 „Jocul emoțiilor” – joc exercițiu 

 „Violența, o lecție care nu trebuie 

învățată”- mesaje antiviolență 

 Coordonatori: Prof. Vieriu Dorina, 

Prof.Sadoveac Alina, Prof. Georgiță 

Marta 

127 

beneficiari 
direcți  

11 cadre 

didactice 



GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

PRELUNGIT ”1-2-3” 

SUCEAVA 

 Copilărie fără violență 

 Mai bine să ne jucăm 

 Umbreluța prieteniei 

 Suntem prieteni – joc de 

rol 

 Coordonatori: Niculina 
Niță, Cornea Doina 

70 

beneficiari 
direcți  

15 cadre 

didactice 

RESPONSABILITATE „Fiți responsabili de 

faptele voastre!” 
EDUCAȚIE „Numai prin educație devii om 
adevărat!” 
SIGURANȚĂ „Școala noastră îți oferă 
siguranță!” 
PREVENȚIE „Preveniți orice conflict!” 
EMOȚII „Controlați-vă furia și dați dovadă 

de emoții pozitive!” 
COMUNICARE „Orice act violent se rezolvă 
doar prin comunicare!” 
TOLERANȚĂ „Cei toleranți întotdeauna vor 
câștiga!” 



Școala Gimnazială „I.G. Sbiera” 

Horodnic de Sus  

 Vizionarea de ppt ,,Stop violenței!”; 

 Dezbateri de tip masă rotundă, 
brainstorming-  violență; 

  Organizarea de campanie non- violență; 

 Participarea la simpozionul național 

 ,,Prevenirea și reducerea violenței”, elaborat 
de catre  CCD București, cu lucrarea 
,,Prevenirea și  combaterea violenței în mediul 
școlar” 

 Realizarea de afișe cu tema ,,Stop violenței!”; 

 Organizarea de jocuri imitative, teatru; Jocuri 
de rol Așa da/ Așa nu. 

 Coordonator prof. Nistor Maria 

198 

beneficiari 
direcți 

R.E.S.P.E.C.T. 



Școala Gimnazială nr.6 

Suceava 

 ,,Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul 

școlar - Campania R.E.S.P.E.C.T.”  

 Elevi si cadre didactice au devenit ,, Inamicii 
Violenței” și au exersat comportamente și atitudini 

civilizate. 

 S-au realizat prelegeri, dezbateri, analiza unor situații-

problemă, desene cu mesaje sugestive (afișe, 

bannere etc.) 

 Coordonator: prof. Buga Cecilia-Daniela  

R.E.S.P.E.C.T. 

72 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei 
R.E.S.P.E.C.T. 

 Jocuri și activități aplicative: joc 
de rol „Așa DA! Așa NU!”, desene, 
postere. 

 jocuri de rol, jocuri imitative, 
postere. 

 Activitatea „Sunt educat!” 

 Coordonator: prof. Florentina 
Bighiu 

100 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială nr.4 

Suceava R.E.S.P.E.C.T. 

300 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice - „Fii responsabil de fapta ta!”-prof. Moscaliuc Veronica; „Fii om prin 

educație” -prof.Zofotă Maria Daniela; „Comunicare interumană”-
prof. Serhei Alina; „Emoții-imagine de sine”- prof. Marchitan Monica; 
„Prevenirea violenței prin educație”- prof.Corneanu Simona 
Carmen; „Educația ne face liberi”-prof.Rogoz Elena; „Toleranța, o 
lecție de viață!”- prof.Țuca Claudia Adriana   

- „Nu pot învăța violența, pentru că nu cred în ea.” – Petre Tutea a 

fost deviza elevilor, iar activitățile au avut un puternic impact asupra 

elevilor și părinților. Coordonatori: consilier Ramona Întorsură, 
prof. Claudia Țucă. 



Școala Gimnazială nr.2 

Vatra Dornei 

R.E.S.P.E.C.T. 

30 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice 

IMPACT: Întărirea convingerilor 
că respectul față de sine și față 
de cei din jur este cea mai 
sigură  și mai eficientă cale de 

combatere a violenței și 

agresivității. 

PROMOVARE: 
https://www.facebook.com/m

edia/set/?set=a.1149483298553

461&type=1&l=877830e016   

Coordonator: înv. Forfotă  

Dorina 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1149483298553461&type=1&l=877830e016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1149483298553461&type=1&l=877830e016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1149483298553461&type=1&l=877830e016


Școala Gimnazială nr.3 

Suceava R.E.S.P.E.C.T. 

300 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice 

 Activități de consiliere pentru 

prevenirea și rezolvarea conflictelor cu 

titlul „Stop. Gândește. Acționează” 

(clasa a V-a A), „Prevenirea violenței 

prin îndemnul la lectură” (clasa a V-a 

B), „Prevenirea și combaterea 

violenței” (clasa a V-a D), „Stop 

violența!” (clasa a VI-a A); 

 Aplicarea, interpretarea și dezbaterea 

rezultatelor unor chestionare privind 

violența în mediul școlar (clasa a VII-a 

A și clasa a VII-a B) 

 Expoziții cu afișe, mesaje, desene, 

poezii, compuneri (clasele a V-a A, a 

VI-a D, a VIII-a B și a VIII-a C).  

 Elevii au demonstrat că își doresc o 

școală în care să existe armonie, 

încredere, respect, prietenie și căldură 

sufletească. 

 Coordonator prof. Cornelia Boboc 



Școala Gimnazială „I. Creangă” 

Suceava R.E.S.P.E.C.T. 

194 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 ,,Copilărie fără violență” 
 ,,Spune NU violenței în școală”  
 ,,Alege nonviolența!” 

 ,,Violența naște violența” 
 

 educarea elevilor în spiritul prieteniei, 

al respectului și al grijii față de semeni, 

promovarea dialogului și a 

comunicării între elevii din ciclul 

primar.  

 Parteneriat cu  Biblioteca școlii, 

reprezentată de Geanina Bernicu și cu 

IPJ Suceava, reprezentat de comisarul 

Ionuț Epureanu.   
 Coordonatori: prof. Ștefania Matei și 

Liliana Dumitrana, Brândușa Gabor, 

Florea Adriana, Aungurencei Gabriela 
 



Școala Gimnazială nr.1 

Gura Humorului R.E.S.P.E.C.T. 

200 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 Împreună împotriva violenței 
1. Expoziție cu desene, mesaje, 

postere cu mesaje  anti 
violență 

2. Clasele V-VIII- întreceri sportive- 
atitudine și fairplay 

 

1. Coordonator prof. Eugenia 

Rusu 
 



Școala Gimnazială nr.4 

Vatra Dornei 

 ,,Florile cuvintelor frumoase”- clasa 
Pregătitoare A (prof. Doina Moroșan) 

 ,,Ghemul prieteniei”- clasa Pregătitoare B 

(prof. Adina Alexandru) 

 ,,Soarele prieteniei”- clasa I A (prof. 
Manuela Manea) 

 ,,Te respect- mă respecți!”- clasa I B (prof. 
Carmen Timu), ,,R.E.S.P.E.C.T. pentru 
valorile naționale”- clasa a II-a A (prof. 

Liuța Jucan) 

 ,,Învățăm să ne comportăm”- clasele a II-
a B (prof. Ionela Candrea) și a IV-a (înv. 
Veronica Pop) 

 ,,Daruri care nu costă nimic”- clasa a III-a 
A (înv. Viorica Afloarei) 

 ,,Spune Stop violenței!”- clasa a VI-a A 
(prof. Juravle Mihaela)   

 ,,Umbrela RESPECT-ului”- clasa    a VII-a A 
(prof. Irinel Mioara Acatrinei). 

R.E.S.P.E.C.T. 

300 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice 



Colegiul „Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului 

  Dezbateri academice: Moțiunea 

„Acest Parlament crede că 

discriminarea pozitivă este cea mai 

bună cale pentru a obține 

oportunități egale”; 

 Proiectul „Etichete hainelor, nu 

oamenilor”- , care vizează creşterea 

gradului de conştientizare, 
sensibilizare și diminuare a efectelor 

negative ale stereotipurile de gen, 
desfășurată in cadrul campaniei 

RESPECT. (prof. Solonaru Elena 

Sextilia, prof. Rusu Daniel, prof. Rusu 

Ana Maria); 

 activități „peer to peer” în şcoală 

şi/sau în comunitatea locală 

(pshilog Zup Andreia, prof. Tănase 

Sorin Iulian, prof. Drelciuc Andreia) 

 Coordonator: prof. Solonariu Sextilia 

R.E.S.P.E.C.T. 

234 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 

 https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-

t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c 

 

https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c
https://www.alexandrucelbun.ro/extrascolare/saptamana-judeteana-a-nonviolentei-in-mediul-scolar-campania-r-e-s-p-e-c-t?fbclid=IwAR0k644paCgpRW7MpViqb2Gt_SFgExfCUbJ2LM5Vgl6MC5UJ9X2Xy8VF11c


Colegiul Național „Nicu 

Gane” Fălticeni 
R.E.S.P.E.C.T. 

80 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

R.E.S.P.E.C.T ȘI NONVIOLENȚĂ – proiect 
educativ 

Împreună, prin respect -  prof. Bența 
Codrin; Violența, expresie a suferinței 
interioare – prof. Liliana Oniciuc; Fii tolerant, 
nu violent! – prof. Bența-Covrig Primăvara; 
Gândește pozitiv! Luptă cu violența! ,  
Suntem egali. Nu discriminăm. – prof. Bența 
Viorica. 

Aceste activități au vizat în special 
dezvoltarea unor abilități de comunicare 
verbală și nonverbală menite să prevină 
violența în mediul școlar și să încurajeze 
elevii să adopte un comportament bazat 
pe respect și toleranță. Elevii au  vizionat 
materiale audio-video  pe baza cărora au 
analizat diverse forme ale violenței, 
propunând totodată soluții pentru evitarea 
unor situații conflictuale. 

 De asemenea, au fost implicați în  jocuri de 
rol, acordându-li-se ocazia de se comporta 
politicos cu cei din jurul lor. Pentru 
încurajarea comunicării assertive și 
promovarea nonviolenței și a respectului, 
elevii au realizat afișe tematice, desene, 
scheme, prin intermediul cărora și-au 
exprimat dorința de a elemina orice 
manifestare agresivă  din viața socială. 

 



Școala Gimnazială „Bogdan 

Vodă” Rădăuți 

 RESPECT în trafic- activitãţi practice – 
respectarea semnelor de circulaţie  

 Codul bunelor maniere- discuţii, 

prezentãri de filmuleţe despre  codul 
bunelor maniere la școalã, pe 

stradã, în societate 

 Fii tolerant!- realizare de postere, 
afișe, fluturași 

 Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!- 
masã rotundã - elevi, pãrinţi, cadre 

didactice 

 Respectã-i pe cei din jurul tãu, pentru 

cã astfel te respecţi pe tine însuţi!- 

întrunire cu reprezentanţi ai elevilor, 
pãrinţilor, cadrelor didactice și ai 

poliţiei de proximitate 

Coordonatori: prof. Amariţei Mihaella, director 
adjunct, prof. Munteanu Radu, director, prof. 
Nicuţã Petru,  președinte al Asociaţiei de 
pãrinţi- Ţarevici Larisa, președinte al 

Consiliului Elevilor- Ungureanu Cãtãlina 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

250 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială „G. 

Popadiuc” Rădăuți 

 LEACURI ȘI REMEDII ÎMPOTRIVA... 

VIOLENȚEI - ,,Slogane, acrostihuri și 

afișe anti-violență”.  

 Așa NU! (ceartă, conflict, jignire) 

 Așa DA! (consens, împăcare, 

prietenie) 

Coordonatori: Gafițescu Lucica  -clasa 

a V-a, Moroșan Ana-Maria – clasa a 

VI-a, Olarean Rodica – clasa a VII-a și 

Șveduneac Loredana-Maria – 

coordonator de proiecte și programe 

educative 

Director prof. Marcel Colibaba 

R.E.S.P.E.C.T. 

106 

beneficiari 
direcți 

6 cadre 

didactice 



  SPUNE STOP VIOLENȚEI! 

 Vizionare de prezentări 

PowerPoint 

 Realizarea unor afișe și semne 

de carte cu mesaje 
antiviolență, referate 

 Dezbatere cu privire la 

modalități de prevenire și 

combatere a 

comportamentului violent 

 Promovarea de mesaje 
antiviolență 

 Coordonator prof. prof. Tătar 

Vasile 

 

 

Motto: Violența este argumentul celui lipsit de 

argumente! 

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți 

60 

beneficiari 
direcți 

4 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Pojorâta 

 Proiectul Importanța cuvintelor magice s-a 

desfășurat la Școala Gimnazială Pojorâta 

în perioada 29.01. – 1.02.2019  și a 

cuprins activități ce au marcat Ziua pentru 

Nonviolență în școală și campania 

RESPECT 

 Activități: Realizarea unui panou care să 

conțină exemplificarea, prin imagini sau 

cuvinte, a cuvântului respect. Traducerea 
cuvântului în alte limbi, sinonime și sensuri 

ale cuvântului respect.  

 Umbrela RESPECT și sloganuri care fac 

referire la respect. Ecusoanele RESPECT. 

 Prezentarea și notarea cuvintelor magice: 

mulțumesc, te rog, cu plăcere etc. 

 Resursele implicate: CSE, elevii claselor V-

VIII 

 Coordonator, prof. Vermeșan Daniela 

R.E.S.P.E.C.T. 

54 

beneficiari 
direcți 

4 cadre 

didactice 

 

 

 



Școala Gimnazială Izvoarele Sucevei 

 „Cuvinte magice” 

 Sub umbrela R.E.S.P.C.T.-ului” 

 „Violența verbală și autocontrolul” 

 Bagheta magică – reguli de 

comportament” 

 Coordonator prof. Ioan Stasiuc 

R.E.S.P.E.C.T. 

118 

beneficiari 
direcți 

9 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială  

„Constantin Morariu” Pătrăuți 
R.E.S.P.E.C.T. 

54 

beneficiari 
direcți 

4 cadre 

didactice 

 

 

 

 Respectul nu se câștigă cu pumnul! 

Promovăm respectul; 

 Activități de prevenire – apărare civilă – ISU 

Bucovina; 

 Posterul Campaniei RESPECT 

 Umbrelele RESPECT - importanța relațiilor 

interpersonale, cultivarea respectului față 

de sie și față de ceilalți, abilitățile de 

comunicare, gestionarea conflictelor.  

 Coordonator, prof. Raluca Toader 



Școala Gimnazială Calafindești 

     Vizionarea unor prezentări 

tematice urmate de dezbateri;  

 Povestea terapeutică „Noul 
iepuraș”;  

 Discuție despre importanța 

cuvintelor magice în comunicare;  

 Realizarea  afișelor „Florile 

prieteniei”, „Așa da/ așa nu”; 

 Jocuri de comunicare: „Așa 

da/așa nu”, „Triunghiul emoțiilor  în 

mișcare”, „Cum te simți?”; 

 Echipa de proiect: prof. Lauric 

Cristina – Mărioara; Prof. Chiverega 

Lăcrămioara; Prof. Deaconescu 

Dorina; Prof. Zebreniuc Margareta; 

Prof. Barnea Lăcrămioara; Prof. 

Diacon Carmen; Prof. Andrei Anca 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

150 

beneficiari 
direcți 

12 cadre 

didactice 

 

 

 



Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

  „Fii bun de căte ori este posibil. 

Întotdeauna este posibil!” 

Dalai Lama 

 Copacul mulțumirilor; Casa 

nonviolenței 

 Activitățile desfășurate pe parcursul 

proiectului au presupus  realizarea de 
postere, afișe, pliante, expoziții cu 
desene și citate motivaționale pe 
tematica campaniei sugestiv intitulate 
R.E.S.P.E.C.T. 

 Coordonator: Cristina Nedelcu 

  

 

R.E.S.P.E.C.T. 

170 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială 

Panaci 

„Agresivitatea este arma 

celor slabi”- activități de 

combatere a violentei 

desfășurate in parteneriat 

cu Consiliul reprezentativ al 

părinților in Săptămâna 

Județeana a Nonviolentei 

in mediul școlar - 

Campania R.E.S.P.E.C.T.  

Coordonator prof. 
Verdeșescu Mirela 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

70 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 

 



Școala Gimnazială nr. 10 Suceava 

 „Aceste mâini nu vor lovi niciodată” 

 Spune NU violenței 

 Termenii cheie ai campaniei au fost 

ilustrați în afișe, mesaje nonagresive, 

dezbateri, activități interactive: 

Responsabilitate – Educaţie – siguranţă – 

Prevenţie – Emoţie – comunicare – 

Toleranţă.  

 Coordonatori: prof. Puiu Ancuța Elena, 

prof. BLAJ Elisabeta, prof. Daniela Vîrvara 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

70 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Clubul Copiilor Gura 

Humorului 

 Respectul se învață 

 Înţelegerea semnificaţiei 
componentelor campaniei 

 Realizarea în echipă a 
unor afişe şi a panoului de 
promovare a campaniei 

 Prezentarea unui material 
video relevant: filmul 
„Minunea” – prevenirea 

bullying-ului 

 Coordonatori: Radu 

Mariana, Macarov 

Maria, Tiron Marcel 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

60 

beneficiari 
direcți 

6 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială „I. Irimescu” 

Fălticeni 

 - „Iubirea nu naște violență!” - dezbatere  

- S-au prezentat materiale referitoare la violență, au discutat 

despre tipurile de violență (fizică, psihică, verbală), despre 

consecințele grave ale abuzurilor de orice fel și au ilustrat în 

afișe mesaje nonagresive. 

- S-a promovat ideea de educare a elevilor în solidaritate, 
armonie, respect, toleranță și pace, conștientizând că 

violența  poate fi prevenită prin implicare. 

  

 

R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

  Violența și urmările ei 

 Școala – a doua familie 

 Cei de lângă noi 

 Capcanele miraculoase 

 Coordonatori: : prof. Nisioi Brîndușa, prof. 

Ștefan Florentina, prof. Prisacariu Daria, 

prof. Crăciun Dana, prof. Vieru Adrian. 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

144 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Liceul Tehnologic 

„M.Eminescu” Dumbrăveni 

 Desene tematice, pe 3 grupe, făcând 

delimitări conceptuale pentru Respect, 

Asertivitate, Violență și au împărtășit idei 

aplicându-se Tehnica 3-2-1 ( 3 exemple 

de comunicare non asertivă, 2 soluții 

pentru un comportament asertiv, 1 

concluzie).  

 Elevii au împărțit pliante în școală și în 

comunitatea locală NU violenței și DA 

asertivității. 

 "Diferiți, dar egali!„ - abriela Zait si Ionela 

Doncean, au propus elevilor spre 

vizionare filmul "Minunea", 

  Mesaje  împotriva comportamentelor 

violente (post-it inimioara) si cate o 

învățătură/ morala extrasă din film (post-

it galben).  

Coordonator:  prof. Niculina Pintilii  

 

R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu 

Câmpului 
 „O comunitate în care există R.E.S.P.E.C.T.” 

cu scopul de a preveni agresivitatea și 
violența în mediul școlar prin exersarea unor 
comportamente și atitudini civilizate.  

 Dezbateri, strategii de combatere a 
violenței, interviu luat  membrilor familiilor 
pentru a afla care este cel mai tolerant 

membru, au exersat comunicarea 
nonviolentă învățând despre puterea 
empatiei, despre gestionarea emoțiilor; 

 Workshop-uri, afișe, mesaje cu 

componentele campaniei: Responsabilitate, 
Educație, Siguranță, Prevenție, Emoție, 

Comunicare, Toleranță. Declarația asupra 

respectului în care elevii au precizat că sunt 
capabili să manifeste toleranță fațăde cei 

din jur. 

 Coordonatori: prof. înv. Chirilă Elena Maria, 
prof. înv. Negrea Mariana, prof. Micu 
Cătălina și prof. Catargiu Ana-Maria. 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

170 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Profesională Specială 

C- lung Moldovenesc 

 

 Violența naște monștrii! 

 Tipuri de violență și modalități de 

manifestare. 

 Ce ție nu-ți place altuia nu-i face!; 

Prevenirea violenței verbale în 

școală și acasă. 

 Agresivitate între colegi.Ce fac când 

sunt agresat? 

 Realizare de colaje, ecusoane; 

Vizionarea de filme educative 

 Coordonatori: Responsabil Comisie 
Violență: Robu Sofica, Consilier 

educativ: Bindiul Liliana 

 

200 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială 

Berchișești 

 

 Analiza fenomenelor de violenta din 

scoala, coordonata de prof. Dura 

Loredana 

 -Credința, cultura și arta – alternative 

ale violenței 

 Informarea părinţilor elevilor şcolii cu 
privire la fenomenele de violenţă 

 Ziua cuvintelor magice  

 Competițiile sportive – modalități de 
întărire a coeziunii de grup și Carta 
antiviolență 

 Stop violenței!  

 Diseminare:http://scoalaberchisesti.b

logspot.com/ 

 Coordonator:  prof. Dura Loredana 

 

 

150 

beneficiari 
direcți 

6 cadre 

didactice 



Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” 

Suceava 

 

 Să ne acceptăm aşa cum suntem!, 

 Mesajul meu ANTIVIOLENŢĂ, 

 Toleranţă DA, violenţă NU 

 Non violenţa în mediul online) 

Coordonatori: Năsulea Florentina, 

Grigorean Lăcrămioara, Corniciuc 
Maria, Huțu Monica 

 

250 

beneficiari 
direcți 

25 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Stulpicani 
R.E.S.P.E.C.T. 

163 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 

 Activitate pe ateliere: „Medierea 
conflictelor în școală” – exemple de 
bune practici. 

 Dezbatere: „Drepturi pentru noi”. 

 „Diferiți, dar egali” - Activități de 

informare a elevilor – drepturile copiilor; 

ilustrarea prin diferite forme de limbaj a 
acestor drepturi. 

 Coordonator: prof. Mihalciuc Mariana 



Școala Gimnazială „Miron 

Costin” Suceava 
R.E.S.P.E.C.T. 

200 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 Încearcă să fii mai bun! – clasa a III-a A, prof. 

înv. Palaghianu Lavinia Ocsana 

 Despre toleranță! – clasa a III-a C, prof. înv. 

Plăcintă Mihaela Carmen 

 Spune NU violenței! Consiliul Şcolar al Elevilor 

Expoziţie de postere cu mesaje antiviolenţă. 

Vocea elevilor reprezintă un pliant cu mesaje 

compuse de elevi.  

 Coordonatori: Adrobotoaei Elena, prof. Apetrea 

Gabriela, prof. Caliniuc Adriana, prof. Tănăsan 
Luminiţa, consilier școlar Apetrei Daniela 

 

 

 

 



Școala Gimnazială „Nicolae 

Labiș” Mălini 
R.E.S.P.E.C.T. 

220 

beneficiari 
direcți 

12 cadre 

didactice 

  ,,Opusul violenței este non- violența”  - 

activități menite să-i îndrume pe elevi în 

respectarea VALORILOR. Holurile școlii 

au fost pline  cu umbreluțele RESPECT -

ului și cu inițialele acestuia. 

 Elevii claselor III-VIII ai structurii Pîraie au 
militat pentru Lupta împotriva violenței. 

Doamnele profesoare Aldea Elena și 

Plăcintă Olimpia au condus discuțiile 

spre toleranță, pace și RESPECT. 

 Clasele a V-a si a VII-a de la Scoala 

Suha au desfasurat activitatile ,,Non- 

violență” și ,,Spunem NU violentei!”  - 
prof.Popescu Liliana și Hreamata 

Iuliana. 

 Exmatriculăm violența pentru a avea o 

școală plină cu RESPECT! 

 Coordonator: prof. Corduneanu Rodica 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Zvoriștea 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 

  Proiect educațional „Vrem o școală fără 

violență!” – realizare de afișe cu mesaje 

ce promovează nonviolența în  ,ediul 

școlar 

 Coordonator: profesor Ciornei Daniela 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Hănțești 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 

 Realizare de colaje cu mesaje 

împotriva violenței în mediul școlar 

 Discuții cu elevii cu privire la actele de 

violență din școală 

 Expoziția materialelor realizate de elevi  

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Bogdănești 
R.E.S.P.E.C.T. 

40 

beneficiari 
direcți 

3 cadre 

didactice 

   „Toţi oamenii îşi pot depăşi condiţia şi pot 

dobândi succesul, dacă sunt pasionaţi şi 
dedicaţi cauzei lor.”  (Nelson Mandela) 

 Proiectul - „Educația – arma împotriva 

violenței” 

Coordonator: prof. Popovici Cristina 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Băișești 
R.E.S.P.E.C.T. 

141 

beneficiari 
direcți 

8 cadre 

didactice 

Ridic privirea…mă uit la 

cer. 

Văd un înger răpit de 

lumină. 

Îi lipseşte zâmbetul dulce. 

Aripile-s albe – pline de 

farmec. 

Fâlfâind printre nori, 

Se uită la mine şi plânge. 

Eu râd, plâng. Apoi 

zâmbesc. 

E firesc…! (Andreea, 

clasa a VIII-a) 

 Coordonator: prof. 

Ilica Paula 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Horodniceni 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

6 cadre 

didactice 

 Filmul animat Inside 

Out (Întors pe dos) şi 

au aflat că BUCURIE, 

FRICĂ, FURIE, DEZGUST 

şi TRISTEŢE ne ajută să 

ne adaptăm la 

diferite schimbări din 

viaţa noastră. Atunci 

când una dintre 

aceste emoţii « se 

ceartă » cu celelalte, 

viaţa noastră este 

dată peste cap. 

 Romanul Bunica mi-a 

zis să-ţi spun că-i pare 

rău (Fredrik Backman) 

 Coordonator: prof. 

Aioanei Florina 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Udești R.E.S.P.E.C.T. 

140 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 „Spunem NU violenței de la școală! STOP 
BULLYING!”,  clasa a V-a A ( 20 de elevi) , 
coordonați de prof. Franciuc Cristina. 

 joc de rol, elevii au realizat o scenetă cu titlul 
Portretul colegei de bancă, o adaptare 
după Mircea Sântimbreanu, clasa a V -a, 
scenetă prin care s-au evidențiat foarte clar 

efectul de bullying asupra copiilor. 

 MINUNEA de R. J. Palacio - elevii clasei a V-a 
A au făcut cunoștință cu August, un băiat 

de 10 ani care a avut ghinionul de a se 
naște cu o teribilă diformitate facială.  

 Elevii școlii noastre l-au însoțit pe August în 
prima lui zi de școală, în sala de clasă, apoi 
la cursuri, la cantină şi au identificat 
comportamentele negative ale colegilor săi 
şi au oferit soluții de intervenție sau 
corectare.  

 Copacul Nonviolenței 

 Consilier educativ, prof. înv. primar Teleagă 
Daniela  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grădinița cu Program Prelungit 

Marginea 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 

 -  Vizionarea unor imagini elocvente, 
adecvate vârstei,  privind consecințele 

actelor de violență; 

 - Colorăm imagini specifice temei; 

- Realizarea COPACULUI PRIETENIEI cu 
mânuțele copiilor pictate apoi 

amprentate pe foi; 

 Coordonator: prof. Mihălescu Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grădinița „Albă ca Zăpada” 

Vatra Dornei 
R.E.S.P.E.C.T. 

280 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

  G.P.P. „Albă ca Zăpada”-Vatra 

Dornei: G.P.P.„Scufița Roșie” și 

G.P.P.„Bamby” 

 Copacul  prieteniei 

 Mingea prieteniei 
exerciții de comunicare a 

sentimentelor 

 Fapte bune/fapte rele 

convorbire cu suport intuitiv 

 Așa da, așa nu - joc didactic 

 Salutul –respectul pentru cei din jur! 

joc de exprimare a sentimentelor 

 Prieteni mereu 

joc de intercunoaștere 

 Floarea respectului și umbreluța 

RESPECTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R.E.S.P.E.C.T. 

50 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 

1. Cine (ce) te face fericit?- studiu realizat în rândul elevilor 

2. Realizarea unor ecusoane cu mesajele „Copilărie fără 

griji”, „Buchete de zâmbete” 

3. Realizarea unei cărți cu îndemnurile, sentimentele 

elevilor „Ganduri frumoase, vorbe calde” 

4. Coordonator: prof. inv. primar Tasala Rodica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială  

nr.2 Marginea 



Școala Gimnazială „M. 

Sadoveanu” Fălticeni R.E.S.P.E.C.T. 

160 

beneficiari 
direcți 

7 cadre 

didactice 

 Afiș cu tema  „Lumea copiilor„; 
 „Școala Prieteniei”: „Suntem o 

clasă de prieteni”; Violența" și 

nonviolența",Expoziție-concurs de 
postere și desene cu mesaje 
prietenoase, jocuri de comunicare, 
elevii au învățat să se manifeste cu 
responsabilitate, să fie capabili să-și 
gestioneze emoțiile, în deplină 
siguranță, printr-o atitudine 
tolerantă, preventivă, comunicând 
activ, asertiv și nonviolent. 

 Coordonator: Prof. Filip Elena 



Școala Gimnazială „George 

Voevidca” C-lung Moldovenesc R.E.S.P.E.C.T. 

180 

beneficiari 
direcți 

11 cadre 

didactice 

 Activități: ,,Fii mesagerul nonviolenței!”- prof. 

Nistor Oltea; ,,Împreună, să ne vindecăm de 

violența dintre noi!”- prof. Stanciu Daniela; 

,,Stop violentei si agresivitatii!'‘-prof. înv. primar, 

Grămadă Mihaela; ,,Mesagerii păcii, speranței 

și prieteniei”- prof. înv. primar, Călinescu Anca; 

,,Violența nu te face mai puternic!” dezbatere, 

prof. înv. primar Hurdugan Gabriela; 

,,Colorăm și împreună învățăm” prof. înv. 

preșc   Mîndrilă Angelica; ,,Toți ne respectăm, 

împreună ne jucăm!”- prof. înv. preșc. Năstase 

Petronela; ,,Prietenia”- educ. Smadici Andreea; 

,,O lume fără violență”, educ. Țugui  Doina; 

„Împreună vom reuși!” -- prof. înv. preșc. 

Ursuleanu Maria; ,,Să fim prietenoși cu cei din 

jur”  - prof. înv. preșc. Patrolea Valentina. 

 Consilier educativ,  prof. Pasinciuc Alina 



Școala Gimnazială Dornesti 

  Elevii - mesageri ai păcii  

 Au alcătuit, petală cu petală, floarea 

prieteniei.  

 Cuvintele magice învăţate, realizarea 

posterelor şi participarea la dezbateri i-a 

conştientizat de importanţa învăţării într-un 

mediu şcolar bazat pe toleranţă şi respect. 

 R.E.S.P.E.C.T. Şcoala, Mesagerii Păcii, 

Cuvinte magice, Floarea prieteniei, Nu 

violenţei!Tipuri de violenţă, Suntem prieteni 

 Coordonator prof. Ciobotaru Elena Dana 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

235  

beneficiari 
direcți 

11 cadre 

didactice 



Liceul Teoretic „Ion Luca” 

Vatra Dornei 

 „A lupta contra violenţei şcolare 
înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi 
a comunicării între toate persoanele 
angrenate în actul educaţional.” Dardel 
Jaouadi 

 „Combatem violenţa prin cuvinte 
magice, dragoste universală, nonviolenţă 

şi pace”. 

 Postere: TOLERANȚĂ ȘI INTOLERANȚĂ 

 Stop bullying ! Fără ură ,cu toleranță 

 Aplicarea de chestionare – siguranța în 
școală 

 Fii deștept, nu fi violent! 

 

 

 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

300 

beneficiari 
direcți 

25 cadre 

didactice 

 



Școala Gimnazială „Ion 

Șuhani”  Frumosu 

 INVITAȚIE LA ....NONVIOLENȚĂ 

 Să învățăm să construim poduri” – clasa a 

V A șI B. 

 Și noi spunem stop violenței” – clasa a VI-a 

„Mâinile acestea nu vor lovi niciodată” – 
cls. a IV-a B, cls. a VIII-a A și B. 

 Coordonatori: Niga Cornelia, Gogea 

Cristina, Istrate Elvira Tatiana 
 

   

 

R.E.S.P.E.C.T. 

242 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Șcheia 

 Realizare de desene avînd ca temă 

Violența; 

 Realizarea florii R. E.S.P.E.C.T.; 

 Realizarea de compuneri cu tema 
violenței; 

 Vizionare de filme si prezentări 

Power Point, având tema violenței. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-02-
05/Activitati-de-preventie-a-violentei-din-

mediul-scolar-la-scoala-din-Scheia  

Coordonator: prof. Camelia Vornicu 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

77 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 
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1. Să combatem violența din școală 
2. Tribunalul minorilor- proces ”școala 
fără violență” 
3. O poveste de fairplay 
4. Respectul de sine, respectul pentru cei 
din jur 
5. Stop violenței în școală 
6. 30 ianuarie - Ziua Internațională a 
Nonviolenței în școli - proiectul 
adolescența fără violență 
7. Picături de respect - expoziție 
tematică 
8. Violența este arma celor slabi 

 COORDONATOR: prof. ISTRATE 

ISABELLA 
 

300 

beneficiari 
direcți 

24 cadre 

didactice 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Gura Humorului 

https://www.newsbucovina.ro/gura-humorului/242152/campania-r-e-s-p-e-c-t-la-centrul-scolar-

de-educatie-incluziva-sf-andrei-gura-

humorului?fbclid=IwAR3JGbFLnt5mvxfSv1E2KrjHmvTeqjdtJaz6HHqiM9Dp07aCxBhaZlqQW14 
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 EDUCAȚIA ȘI RESPECTUL – ANTIDOTURILE 
VIOLENȚEI 

 Promovarea campaniei R.E.S.P.E.C.T. în 
școală 

 Prezentare Power Point: Non- 
comunicarea duce la agresivitate. 

 ezbatere: Despre violența școlară în date 
și fapte. 

 Violența în mediul școlar- soluții de 
prevenire. Expoziție de desene, postere; 

 Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra 
copiilor și tinerilor.  

 Expoziții de desene, postere. 

 Coordonator, consilier educativ, prof. 
Raluca Pintilie 

  
 

145 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Suceava 



Școala Gimnazială Moldova Sulița 

  Proiectul educațional 

„Toleranța - arma celor 

înțelepți".  

 Coronița prieteniei" și 

„Mesagerii păcii"  

 Coordonatori: Mechno 

Ioana, Droniuc Crina 

Mariana,  

http://scoalamoldovasulita.ro
/galerie_foto.html  

R.E.S.P.E.C.T. 

116 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

 

http://scoalamoldovasulita.ro/galerie_foto.html
http://scoalamoldovasulita.ro/galerie_foto.html
http://scoalamoldovasulita.ro/galerie_foto.html


Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” 

Fundu Moldovei 

 Violența naște violență!” - Întâlnire  cu 
reprezentantul poliției  locale. Scopul acțiunii a fost 

acela de a face cunoscută elevilor problema  violenței 
în școală și în afara ei și de a-i determina să adopte 
comportamente și  atitudini asertiv-comparative la 
formele de manifestare şi relaţionare violentă. - Prof. 

Lehaci Florentin, Prof. Brutaru Elena, Prof. Sandu 

Liliana. 

 „Violența în literatură ” – Discuții pe marginea 

aspectelor violente întâlnite în operele literare. 
Argumente Pro si Contra referitoare la conținutul 

educativ al acestor descrieri –Prof. Lehaci 

Florentin -cultură civică, Prof. Sandu Liliana -limba 

română. 

 „Conflictele în viața de zi cu zi” - Teatru forum. 
Proiectul a fost pregătit în cadrul orelor de educație 
socială. Activitatea a fost urmată de dezbateri, discuții 
referitoare la modalitățile de rupere a cercului vicios al 
violenței prin practicarea  celor „3 A ai non-violenței”: 
Asertivitate, Autocunoaștere, Autocontrol.- Prof. 

Lehaci Florentin. 

   

R.E.S.P.E.C.T. 

139 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Pîrteștii 

de Sus 

Teme:  

 Agresivitatea și formele ei de 

manifestare; 

 Vizionare filme și scurt metraje 

educative privind violența în mediul 

școlar. 

 „Cuvinte vrăjite”- jocuri de găsire a 
cuvintelor asociate nonviolenței 

 Expoziție cu imagini din activitate; 

 Echipa de organizare: Prof. 

Ucraineţ-Creţu Maria – consilier 

educativ, Prof. Cîmpan Nicoleta 

Oana,  prof. înv. primar Strugariu 
Elena, prof. înv. preșcolar Sahlean 

Georgeta Irina - responsabil comisia 
de prevenire și combatere a 

violenței 

R.E.S.P.E.C.T. 

150 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Straja 

Abandonează violența! Adoptă 

toleranța! 

 Aplicarea de   chestionare. 

Interpretarea chestionarelor 

 Dezbateri pe tema „Violența în 

școală și implicațiile ei” 

 Concurs tematic „Mesajul meu 

antiviolență”(eseuri, pliante, afișe, 

postere, semne de carte, fluturași … 

cu mesaje care promovează un 

comportament nonviolent). 

 Regulile clasei mele (elaborarea 

unui regulament  al clasei  cu  

norme de comportare  ce pot 

preveni un comportament violent). 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

430 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice 

Dacă vrei să fii 

fericit o clipă, 

răzbună-te! 

Dacă vrei să fii 

fericit o viaţă, 

iartă!   



Școala Gimnazială nr.2 

Vicovu  de Sus 
R.E.S.P.E.C.T. 

259 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 

Atunci când sunt în joc drepturile copiilor, nu trebuie să fim martori 

tăcuți.” Carol Bellamy, director executiv UNICEF (1995-2005) 

  „Oprește-te VIOLENȚĂ! Poftim la noi 

TOLERANȚĂ!” 

  „PACE și NONVIOLENȚĂ în școala 

mea”.  

 Coordonatori: prof. Geta BAHNEAN 
și responsabil Comisia pentru 

prevenirea violenței prof. Gheorghe 

DUMITRAȘCU 

 

 



Școala Gimnazială Crucea R.E.S.P.E.C.T. 

 

 Cauzele violenței în școală 

 Expoziție cu desene pentru 

alegerea unui logo 

 Pietenie și toleranță 

 „Blândețea este leacul cruzimii”- 

Cicero 

 https://web.facebook.com/Școala-
Gimnazială-Crucea-
176290492983974/?modal=admin_tod
o_tour&_rdc=1&_rdr    

 Coordonator prof. Apetroae Roxana 

 

 

 

60 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Colegiul Economic „Dimitrie 

Cantemir” Suceava 

R.E.S.P.E.C.T. 

1000 

beneficiari 
direcți 

40 cadre 

didactice 

Acțiuni  

Concurs de afișe 

Distribuire de flayere 
Campanie de 
informare și 

conștientizare  

Rezultate  

1000 elevi informați 

36 de afișe realizate 

3 premii și 2 
mențiuni acordate 

Coordonatori prof. Ecaterina Daniela Foit, prof. Livia Vranciu 



Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

Rădăuți 
R.E.S.P.E.C.T. 

320 

beneficiari 
direcți 

20 cadre 

didactice 

 „Educaţia este un vaccin contra violenţei!” 
E.J.Olmos  

 Diseminarea Campaniei RESPECT în școală 
 Emoțiile mele – clasa pregătitoare 
 Copacul prietenie 
 O mână de ajutor: 5 pași importanți :IGNORĂ, 

VORBEȘTE PRIETENOS, PĂRĂSEȘTE LOCUL, 
VORBEȘTE FERM, iar în final DENUNȚĂ! 

 Așa DA, așa NU! 
 Mesaje călătoare 
 Violența este o opțiune? 

 



Liceul cu Program Sportiv 

Suceava 

R.E.S.P.E.C.T. 

150 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

 Mesaje nonviolente 
 Spune NU violenței în 

mediul școlar 

 Termeni cheie: 
„violență”, 

„agresivitate”, „risc”, 
„siguranță” 

 Ce culoare are 
violența? 

 Coordonator prof. 
Polocoșer Raluca 



Liceul Natanael Suceava 
R.E.S.P.E.C.T. 

80 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 

Obiectivel campaniei: dezvoltarea unor strategii 
eficiente în procesul de prevenire și combatere a 

violenței. 

 Violența, o realitate tolerată? 

Dezbatere; Studiu de caz; 

Realizare de postere; Realizarea 
afișului campaniei. 

Coordonator:  prof. Mareci 

Minodora 

 



Școala Gimnazială 

Găinești 

 Fără violență – Copacul Prieteniei!                                                

„Omul e ca și copacul.  Dacă de mic se 
strâmbă, anevoie se mai îndreaptă„ coord. Ed 
Scutelnicu Maria, Mihăilescu Elena). 

 Împreună pentru fapte bune!- desene, afișe cu 
mesaje nonviolență și care îndeamnă la 
armonie și prietenie în școala noastră, s –au 

purtat discuții pe baza celor afișate. prof. înv. 
prim. Crețu Tatiana, înv. Nistoroaia  Carmen). 

 COMUNICĂ , NU  LOVI ! comunicare prin cuvinte 
pozitive, prin complimente și RESPECT unul față 

de celălalt  

 Prof. Șorodoc Oana Gabriela , prof. Sava Alina 

Nicoleta. 
  

R.E.S.P.E.C.T. 

107 

beneficiari 
direcți 

11 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială „ION 

MUCELEANU” Fântâna Mare 

 ,,Sunt inteligent, nu sunt violent!” - 
concurs de creații plastice, sloganuri, 

citate; expoziție de panouri tematice 

 Mediul de risc al violenţei şcolare- 
dezbatere pe tema violenţei din mediul 
şcolar, conştientizare şi modalități de 

prevenție 

 Coordonatori: prof. Alexa Narcisa, prof. 

Dohotaru Andreea 

R.E.S.P.E.C.T. 

70 

beneficiari 
direcți 

4 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Măriței 

– Dărmănești 

 „Cred că arta este esențialmente lipsită 

de violenţă şi de fapt  îţi ocupă mintea 

în sens creativ şi nu distructiv.” Anthony 

Kiedis 

 „Mă comport cu ceilalți cum aş vrea să 

se comporte şi ei cu mine.” – activități 

interactive  

 Afișe, desene – mesaje nonviolente 

 Ne exprimăm altfel în pauze 

 

 Coordonator: prof. Nicolae Tihoniuc 

R.E.S.P.E.C.T. 

80 

beneficiari 
direcți 

12 cadre 

didactice 

„Existența este una 

singură, este o unitate 

cosmică. Din această 

înțelegere se iveşte   

non-violența.” Osho 



Școala Gimnazială 

Păltinoasa 

 Proiect educaţional Pace şi 
nonviolenţă în școala noastră 

prof. Boşca A. 

 Spune STOP violenţei! prof. 

Marcu E. 

 Toleranţă versus violenţă prof. 

Mateş M., Prelipcean D. 

R.E.S.P.E.C.T. 

150 

beneficiari 
direcți 

11 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Corocăiești 

 Concurs Dorim o lume fără violență, secțiuni: 
eseuri, desene și postere- prof. Dobrea Luminița, 
prof. Paveliuc Florența, prof. Timofte Corina;  

 Atelierul de jucării al campaniei R.E.S.P.E.C.T 
realizate din materiale reciclabile; jocuri și 
activități de relaxare și creativitate; floarea 
RESPECT pentru părinții care m-au educat(20 
elevi-CP, 13 părinți) - prof. Iuliana Chihaia; 

 EDUCAȚIA și metode alternative de petrecere a 

timpului liber: club de lectură; recompensarea 
elevilor care au avut un comportament și un 
limbaj nonviolent(flori, diplome, cărți, semne de 
carte) prof. Luminița Dobrea. 

  

R.E.S.P.E.C.T. 

250 

beneficiari 
direcți 

34 părinți 



Școala Gimnazială Rotunda 

 Toleranta si intoleranța (realizarea 

unor afise și desene) 

 Violenta si consecintele ei 

(prezentari Power Point, referate) 

 Promisiuni… 

 Coordonatori: prof. Rosu Alina, prof. 

Scurtu Adriana 

  

R.E.S.P.E.C.T. 

160 

beneficiari 
direcți 

5 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Adâncata 

 Mâinile noastre nu lovesc, mâinile noastre 
oferă - identificarea rolului acțiunilor 
responsabile în prevenirea violenței în 
școală. 

 Dă dovadă de R.E.S.P.E.C.T.! - creșterea 
gradului de informare și de conștientizare a 

fenomenului de violență în mediul școlar. 

 Violență versus nonviolență - identificarea 
rolului acțiunilor de prevenție a violenței în 
mediul școlar 

 Coordonator prof. Gianina Trifan 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

132 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Dolhești 

 Proiectul educațional: ,,Educația-antidotul violenței”,coordonat de prof. 
Agafița Gianina-Maria și prof. Pîntea Georgeta-Aurora -prevenirea 
agresivității și violenței în mediul şcolar prin formarea unui comportament 
asertiv în situații care pot degenera în violență. 

 Întâlnire cu reprezentanții Poliției în cadrul unei dezbateri pe tema 
propusă (tipuri și forme de violență, modalități de soluționare a 

conflictelor),apoi au realizat o expoziție de desene cu mesaje 
antiviolență. 

 Urmați cei  3 R: respect pentru tine; respect pentru alții; 

responsabilitate pentru toate acțiunile tale”. 

 Coordonator prof. Camelia Chiperi 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

230 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 



Școala Gimnazială Baineț 

 Vrem respect! Decalogul Nonviolenței 

 Violența nu este niciodată o soluție, că 
fiecare dintre noi avem drepturi și 

obligații și că suntem datori să le 

respectăm.  

 Cuvinte-cheie: RESPECT, TOLERANȚ, 

EMPATIE        

 Coordonator prof. Elena Panfilov 

 

 

R.E.S.P.E.C.T. 

33 

beneficiari 
direcți 

2 cadre 

didactice 



Liceul Tehnologic „Tomșa 

Vodă”  Solca 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

  Învățăm R.E.S.P.E.C.T.-ul 

 Dezbateri – cauzele violenței, 

invitat comandantul poliției din 

localitate 

 Stop bullying-ului! 

 Prevenim violența – mesaje 

nonagresive 

 Coordonator: prof. Heciu Anca 



Liceul Tehnologic „Mihai 

Băcescu” Fălticeni 
R.E.S.P.E.C.T. 

150 

beneficiari 
direcți 

15 cadre 

didactice 

 Lucrări cu mesaje antiviolență; 

 Realizarea unei expoziții de desene 

şi mesaje cu cele mai reuşite 

produse; 

 Promovarea nonviolenţei prin 

distribuirea de mesaje; 

 educaţie prin lectură în cadrul CDI-

ului; 

 Work-shop De la respectul de sine 

la respectul de ceilalţi. 

 Coordonator: prof. Mihaela Jarcău 



Școala Gimnazială 

Rădășeni 
R.E.S.P.E.C.T. 

30 

beneficiari 
direcți 

2 cadre 

didactice 

 Spune NU violenței verbale 

 Consolidarea deprinderilor 

de comportare civilizată în 
grup și în afara grupului 

 Modalități de prevenire a 

violenței verbale 

 Reglarea emoțiilor si a 

comportamentului agresiv 

 Coordonator înv. Ana 
Iordachi   



Școala Gimnazială nr.1 

Vicovu de Sus 
R.E.S.P.E.C.T. 

120 

beneficiari 
direcți 

6 cadre 

didactice 

 Spune  NU violenţei, spune DA armoniei! 

 „Împreună împotriva violenţei”, 

condusă de d-na director, 

prof.Mironescu Maria Daniela , 

organizată sub forma unor jocuri de rol, 

vizând hărţuirea, bullyingul şi 

etichetările 

 „Violenţa în școli – o realitate ce nu 

trebuie ignorată”, care i-a avut drept 

moderator pe dl. Apetroaie Mihai, 

plutonier major în cadrul Poliţiei 

Oraşului Vicovu de Sus şi pe domnul 

Leviţhi Cristi 

 ,,Ce este violenţa si carec sunt formele 

ei”- prof.Hasna Daniela Mariaşi 

prof.Hasna Doina  

 Coordonator prof.Nitu Georgeta Maria  



Școala Gimnazială „Luca 

Arbure” Arbore 
R.E.S.P.E.C.T. 

250 

beneficiari 
direcți 

16 cadre 

didactice 

 Postere și slogane  pro- 

toleranță 

 Aplicarea de chestionare 
elevilor, părinților, profesorilor 

– analiza acestora 

 Activități de gestionare  

conflictelor   

 Coordonator înv.Ciobică 

Manuela, director Monica 

Buliga 



Școala Gimnazială Milișăuți 
R.E.S.P.E.C.T. 

120 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

 Copacul prieteniei 

 Cuvinte magice: Te rog! Mulțumesc!, 

Iartă-mă! Modalități de soluționare a 

conflictelor, a constat în aplicarea unor 

chestionare de tip test de 

autoevaluare (Thomas-Kilmann) prin 

care elevii au identificat care este 
modalitatea preferată de soluționare a 

conflictelor. 

 Coordonator:  prof. Adriana Marciuc 

 



Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” 

Baia 
R.E.S.P.E.C.T. 

200 

beneficiari 
direcți 

16 cadre 

didactice 

 Proiectul „Alege unde să trăiești”- 

dezvoltarea abilităților de comunicare în 

vederea găsirii unor soluții pentru 

prevenirea și combaterea violenței. 

 Mesajului Zilei Internaționale a 

Nonviolenței ” ...dragoste universală, 

nonviolenţă şi pace. Dragostea 

universală este mai bună decât 

egoismul, nonviolenţa este mai bună 

decât violenţa şi pacea este mai bună 

decât războiul” 

 Umbrela RESPECT-ului 

 Grădina Magică a nonviolenței, a fost 

inundată de flori multicolore, fiind prea 

mică pentru exprimarea opiniilor elevilor 

din școală 

 Grădin Obscură: lacrimi, tristețe, 

indiferență, ură, traume 

 Coordonator:  prof. Zaharia Floarea 

 



Școala Gimnazială Vadu Moldovei 
R.E.S.P.E.C.T. 

100 

beneficiari 
direcți 

10 cadre 

didactice 

Sub umbrela R.E.S.P.E.C.T.-ului 

- Respectă, să fii respectat! 
- Inteligența aduce respect. 

- Bine faci, bine găsești! 

- Respectul nu costă nimic. 
- Politețea este calitatea omului 

respectat. 

- Cine nu are milă, nu merită 

respect. 

- Respectul este cheia de aur 
care deschide orice ușă. 

- Blândețea și politețea fac viața 

ușoară. 

- Respectul se câștigă! 

- Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! 

- Coordonator prof. Paula Dulgheriu 



 

 

 Scoala Gimnaziala Ciprian Porumbescu – 40 elevi 

 Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca – 80 
elevi 

 Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava – 50 elevi 

 Școala Gimnazială Breaza – 119 elevi 

 Școala Gimnazială Bosanci – 250 elevi 

 Școala Gimnazială Șerbăui – 396 elevi 

 Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni- 239 elevi, 51 
părinți 

 Liceul Tehnologic Iacobeni – 42 elevi 

 GPP Pinocchio – 200 copii 

 

Total: 

 120 de școli  

 16000 de copii și tineri 

 2000 de părinți  

 500 cadre didactice. 

 

 

 

 



Campania R.E.S.P.E.C.T. 

I.Ș.J. Suceava 

Coordonator: 

Inspector școlar pentru educație permanentă 

Prof. Tatiana VÎNTUR 

www.educatiafnonf.worpress.com  

 

„Secretul și farmecul vieții noastre nu stau în 

lipsa unui conflict, ci în hotărârea și 

priceperea noastră de a-l rezolva.” 

(Makarenko) 

http://www.educatiafnonf.worpress.com/
http://www.educatiafnonf.worpress.com/
http://www.educatiafnonf.worpress.com/
http://www.educatiafnonf.worpress.com/
http://www.educatiafnonf.worpress.com/
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