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Strategia națională de prevenire a violenței în mediul școlar, aprobată prin
Ordinul MECT nr. 1409/29.06.2007, jalonează activitatea de prevenire a violenței, și
„Violența este arma celor slabi.
oferă un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui
Nonviolența este arma celor puternici.”
fenomen social, iar şcoala, ca mediu instituțional nu se poate sustrage acestui rol.
(Mahatma Gandhi)
Şcoala nu este „nici o fortăreață şi nici un sanctuar” (Nollet, Jean-Marc, Schools
as microcosms of society, în: Violence in schools – a challenge for the local
community, Counsel of Europe Publishing, 2003, p. 15), ci un forum al socializării, un
spațiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, este văzută şi ca spațiu de
manifestare a violenței.
Violența este „ameninţarea sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii
contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup sau unei comunităţi care
antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice,
o dezvoltare improprie sau privaţiuni”, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 2002.
Violenţa în şcoli este, din păcate, un adevăr al societăţii noastre, se manifestă în
diferite forme, iar şcoala devine spaţiul în care conflictele dintre elevi evoluează.
Diversitatea categoriilor și formelor de violență a impus acțiuni, proiecte, campanii
care să aibă ca efect prevenirea manifestărilor agresive și violente în spațiul școlii și
în afara acesteia, prin implicarea școlii, familiei, comunității.
Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor
educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică
județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul
școlar - efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de
Campania
democratizarea şcolii.
R.E.S.P.E.C.T.
R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a crea un climat educațional armonios, incluziv,
sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediului școlar.
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„Violența este arma celor slabi.
Nonviolența este arma celor puternici”
(Mahatma Gandhi)

Descriere
generală

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

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava în parteneriat cu
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava au lansat, în 2015, Campania de
prevenire a violenței în mediul școlar R.E.S.P.E.C.T., campanie desfășurată
anual.
Scopul campaniei îl constituie prevenirea agresivității și violenței în
mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios,
incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor
civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în
deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și
gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie,
comunicând activ, asertiv și nonviolent.
Educația pornește de la prima verigă, climatul clasei, continuă cu o a
doua verigă, climatul educațional, iar ambele au influență asupra comunității
educaționale și a societății.
R.E.S.P.E.C.T. vizează realizarea unui climat educațional propice
dezvoltării armonioase a elevilor, în deplină siguranță, stimulativ, adaptat
nevoilor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor.
Climatul educațional face referire la climatul fizic, social și emoțional, la
respectul pentru diversitate, colaborare și comunicare, la starea de bine,
premise ale devenirii unei societăți prospere. „Climatul educațional este inima
şi sufletul şcolii şi esenţa care îi determină pe profesori şi elevi să iubească şcoala
şi să îşi dorească să fie parte din ea.” (T.A. Stein)
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„Violența este arma celor slabi.
Nonviolența este arma celor puternici”
(Mahatma Gandhi)

Descriere
generală

Componentele campaniei R.E.S.P.E.C.T.
Responsabilitate

„Nu eşti răspunzător pentru că te naşti. Dar eşti direct
răspunzător pentru ce trăieşti.” (Tudor Mușatescu)

Educație

„Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.” (Jan Amos
Komensky)

Siguranță

„Acolo unde încetează vigoarea legilor şi 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. ” (N. Opopol)

Emoție

„Cine nu e capabil să-şi stăpânească emoţiile, sau, spus la modul
mai cuprinzător, trăirile, îl vor stăpâni ele pe el.” (Juliana Mallrat)

Comunicare

„Comunicarea este esenţa lucrurilor.” (Mooji)
Toleranță

„Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat
întreaga viaţă.” (Jessica Lange)

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

I.Ș.J. Suceava

„Violența este arma celor slabi.
Nonviolența este arma celor puternici”
(Mahatma Gandhi)

Descriere
generală
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Activitățile campaniei R.E.S.P.E.C.T. se desfășoară în unitățile școlare
din județul Suceava și se referă la:
1. Activități specifice componentelor campaniei: Responsabilitate.

Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare.
Toleranță) desfășurate pe parcursul anului școlar 2019-2020.
2. Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în cadrul
orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și
părinți.
3. Tehnici de negociere a conflictelor și mediere: conflictele din jurul
nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului,
rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului,
etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”,
fenomenul de bullying, cyberbullying, „teatru forum”.
4. Activități extrașcolare în cadrul unor evenimente educative: Săptămâna
siguranței în mediul școlar - „Împreună pentru siguranța ta” (16-30
septembrie 2019), „Ziua mondială a educației” (5 octombrie 2019),
Ziua internațională a toleranței” (16 noiembrie 2019), Săptămâna
nonviolenței (27-31 ianuarie 2020), „Ziua internațională a nonviolenței
în școală” (30 ianuarie 2020), Ziua internațională a familiei” (15 mai
2020).
5. Valorizarea rezultatelor campaniei R.E.S.P.E.C.T. - activitate de bilanț în
cadrul Conferinței județene a coordonatorilor comisiilor de prevenire a
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violenței, cu tema „Siguranță și nonviolență”.

„Violența este arma celor slabi.
Nonviolența este arma celor puternici”
(Mahatma Gandhi)

Descriere
generală

Campania
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Campania R.E.S.P.E.C.T. a implicat 180 de școli și peste 40 000 de
copii și tineri, 4000 de părinți și aproximativ 1500 cadre didactice.
Proiectul constituie un cadru inovativ de realizare a cooperării dintre
școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al
elevilor.
Prin implicarea elevilor în activitățile proiectului, elevii au înțeles că
faptele lor contează, că sunt responsabili pentru deciziile pe care le iau, că
siguranța lor depinde în mare măsură și faptele lor. Părinții au conștientizat
problematica riscurilor la care pot fi expuși copiii, implicându-se activ,
responsabil în educarea propriilor copii.
Printre rezultatele campaniei menționăm: nr. cazurilor de violență au
scăzut; s-au creat premisele unui climat de siguranță, incluziv, armonios; s-au
diminuat comportamentele agresive, violente în favoarea atitudinilor
tolerante, nondiscriminatorii, de acceptare și autocontrol; activităţile extracurriculare, extrașcolare s-au diversificat: (săptămâna nonviolenţei,
săpătămâna siguranței; concursuri/expoziţii tematice); munca în echipă,
intervențiile colective și cooperarea interinstituțională sunt atribute ale
campaniei R.E.S.P.E.C.T..
Lecții importante învățate:
 diagnoza obiectivă, profundă conduce la acțiuni realiste, inovative, de impact;
 violenţa nu trebuie ignorată/negată;
 „strategia struțului” a fost anihilată de atitudinea proactivă
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 prevenția este necesară înaintea sancțiunilor.

Scop:

Prevenirea agresivității și violenței în mediul școlar prin
crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu
propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor
civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat,
motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu
responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile,
printr-o
atitudine
tolerantă,
nondiscriminatorie,
comunicând activ, asertiv și nonviolent.
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Obiective

Diminuarea cazurilor
de violență din mediul
școlar prin acțiuni
educative specifice
componentelor
RESPECT:
(Responsabilitate. Educație.
Siguranță. Prevenție.
Emoție. Comunicare.
Toleranță)

Crearea unui mediu
educațional armonios,
incluziv, în care fiecare
elev să se simtă
încurajat, motivat, în
deplină siguranță.

Oferirea de
alternative
educaționale pentru
petrecerea timpului
liber prin implicarea
elevilor în activități
extrașcolare, de
învățare nonformală
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40 000 de elevi

Grup țintă

Cadre didactice

180 de școli

1 500

Părinți

4 000
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Durată

9 luni

15 septembrie 2019 –
15 mai 2020
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Activități

Activități
specifice
componentelor
campaniei:
responsabilitate,
educație, siguranță,
prevenție,
gestionarea
emoțiilor,
comunicare,
toleranță pe
parcursul anului
școlar 20192020.

Exersarea
strategiilor și
tehnicilor de
prevenire a
violenței în
cadrul orelor
de dirigenție,
activități de
suport
educațional
pentru elevi și
părinți.

Tehnici de
negociere și
mediere a
conflictelor
în mediul
educațional

Activități
extrașcolare:
Săptămâna
siguranțeiÎmpreună
pentru
siguranța ta;
Săptămâna
nonviolenței –
27-31 ianuarie
2020; Ziua
internațională a
nonviolenței în
școli – 30
ianuarie

Valorizarea
rezultatelor
campaniei
RESPECTactivitate de
bilanț în cadrul
Conferinței
județene a
coordonatorilor
comisiilor de
prevenire a
violenței cu
tema
„Siguranță și
nonviolență”.
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Activități
Responsabilitate
Educație
Siguranță
Prevenție
Emoții
Comunicare
Toleranță

Școala Gimnazială nr.4 Vatra
Dornei

Campania
R.E.S.P.E.C.T.
Școala Gimnazială nr.4 Suceava
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Activități
Responsabilitate
Educație
Siguranță
Prevenție
Emoții
Comunicare
Toleranță

Școala Gimnazială Ciocănești

Școala Gimnazială nr.1 Vatra
Dornei

Campania
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Școala Gimnazială Satu Mare I.Ș.J. Suceava

Activități
Responsabilitate
Educație
Siguranță
Prevenție
Emoții
Comunicare
Toleranță

Campania
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Școala Gimnazială Crucea

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți
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Activități
Responsabilitate
Educație
Siguranță
Prevenție
Emoții
Comunicare
Toleranță
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Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Școala Gimnazială Straja
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Activități
Responsabilitate
Educație
Siguranță
Prevenție
Emoții
Comunicare
Toleranță

Campania
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Școala Gimnazială Corocăiești
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Activități
Săptămâna
nonviolenței

Ziua internațională a
noviolenței în școli
30 ianuarie

Școala Gimnazială Stroiești

Campania
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Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei
Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni
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Activități
Săptămâna
nonviolenței

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Rădăuți

Ziua internațională a
noviolenței în școli
30 ianuarie
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Școala Gimnazială Coșna

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți

I.Ș.J. Suceava

Am pictat pacea

Activități
Săptămâna
nonviolenței

Ziua internațională a
noviolenței în școli
30 ianuarie

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

,,Aveam o cutie de culori –
deschise, vii şi curajoase,
Aveam o cutie de culori –
unele calde, unele foarte reci.

Dar nu am avut roşu pentru sângele răniţilor
Nu am avut negru pentru plânsul orfanilor
Nu am avut alb pentru faţa muribunzilor
Şi nici galben pentru nisipurile arzătoare
Dar am avut portocaliu pentru bucuria de a trăi,
Şi verde pentru cuiburi şi vlăstare
Şi albastru pentru ceruri albăstri
Şi roz pentru odihnă şi visare
Școala Gimnazială „Hatman Șendrea”
Dolheștii Mari

M-am aşezat şi am pictat pacea.”
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Activități
Săptămâna
nonviolenței

Ziua internațională a
noviolenței în școli
30 ianuarie 2020

Campania
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Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava

Școala Gimnazială Iaslovăț

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Gura
Humorului
I.Ș.J. Suceava

Activități

Săptămâna nonviolenței
(27-31ianuarie 2020)

Ziua internațională a
noviolenței în școli
30 ianuarie 2020

Campania
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Școala
Gimnazială
„Miron Costin”
Suceava

I.Ș.J. Suceava

https://educatiafnonf.wordpress.com/2020
/02/12/siguranta-si-nonviolenta-inmediul-scolar/

Conferința de
valorizare
Siguranță și noviolență
februarie2020

Campania
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Diseminare

Barometrul reușitei
școlare nr. 36–
Siguranță și
nonviolență

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

 Capitolul I: Siguranță și
nonviolență în mediul școlar
 Capitolul II: Campania
județeană de prevenire a
violenței R.E.S.P.E.C.T.
 Capitolul III: Experiențe
educaționale. Bune practici prevenirea violenței

https://issuu.com/tatianavintur/docs/brs_36
I.Ș.J. Suceava

Diseminare

Blog-ulactivității
educative
județul Suceava
www.educatiafnonf.
wordress.com
Campania
R.E.S.P.E.C.T.

Articole presă:
 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-02-03/Activitatedesfasurata-la-Scoala-Gimnaziala-Ciocanesti-in-cadrulCampaniei-RESPECT
 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-02-03/CampaniaRESPECT-la-Centrul-Scolar-de-Educatie-Incluziva-Sf-AndreiGura-Humorului
Site-uri:
 http://www.sc3falticeni.ro/?p=6308
 https://www.crainou.ro/2020/02/03/cu-respect-despre-r-e-s-p-e-c-t/
 https://scoalamilisauti.ro/campania-r-e-s-p-e-c-t/
Blog:
 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/02/02/pledoariepentru-nonviolenta/
 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/01/30/ziuainternationala-a-nonviolentei-2/
 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/01/29/16114/
 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/01/29/respectcampania-judeteana-de-prevenire-a-violentei/
 https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/01/23/campaniarespect-2020/
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180 școli implicate în acțiuni de prevenire a violenței
40 000 de elevi, 4000 de părinți 1500 cadre didactice – voluntari activi ai
campaniei R.E.S.P.E.C.T.
Activități extrașcolare diversificate, de învățare nonformală

Rezultate

Metacompetențe îmbunătățite „a fi”, a deveni”, „ a trăi împreună cu
ceilalți”, „a ști”
Comportamente și atitudini îmbunătățite care au la bază respectul,
nondiscriminarea, toleranța, nonviolența
Abilități de viață și atitudine civică responsabilă exersate în mediul formal,
nonformal și informal

Campania
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Numărul cazurilor de violență în mediul școlar a scăzut (studiu comparativ)
I.Ș.J. Suceava

Parteneriat funcțional: școală – familia - comunitate
Bune practici – educația pentru responsabilizare socială și participare
activă, campania R.E.S.P.E.C.T.
Volumul „Barometrul reușitei școlare – Siguranță și nonviolență”

Rezultate

Conferință de valorizare a rezultatelor activităților de prevenire a violenței
Un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ
de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar

Premise pentru climat educațional armonios, incluziv, în siguranță
Campania
R.E.S.P.E.C.T.

Comunitate a școlilor R.E.S.P.E.C.T. – cadru inovativ de realizare a cooperării
dintre școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al
elevilor
I.Ș.J. Suceava

Diminuarea numărului cazurilor de violență în
mediul școlar (studiu comparaiv)

Rezultate

Campania
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 Resurse financiare - contribuții ale comunităților locale
pentru activitățile extrașcolare

 Bugetele alocate de unitățile școlare pentru activități
din cadrul proiectelor desfășurare

Buget

 7000 lei – editarea Barometrul reușitei școlare nr.36 –
Siguranță și nonviolență

 7000 lei – afișele campaniei RESPECT, flyere

 Resurse financiare ale asociațiilor de părinți
 Activități de voluntariat
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Inspectoratul Județean de Poliție Suceava
Asociațiile părinților din unitățile școlare

Parteneri

Asociația Proiect ProEuropa

Salvați Copiii, DGASPC Suceava
Campania
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„Secretul și farmecul vieții noastre nu stau
în lipsa unui conflict, ci în hotărârea și
priceperea noastră de a-l rezolva.”
(Makarenko)
Coordonator: inspector școlar pentru educație
permanentă și activități extrsașcolare
Prof.Tatiana VÎNTUR
Inspectoratul Școlar Județean Suceava
tatianavintur@yahoo.com
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