
Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia 

28-30 IANUARIE 2019  

Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T. 

 

Pentru ca școala să fie un mediu sigur, lipsit de agresivitate, elevii Școlii Gimnaziale ”Nicolae 
Stoleru” Baia , în cadrul CAMPANIEI R.E.S.P.E.C.T., au derulat activități specifice, 
concretizate în Proiectul”ALEGE UNDE VREI SĂ TRĂIEȘTI!” având ca scop dezvoltarea 
abilităților de comunicare în vederea găsirii unor soluții pentru prevenirea și combaterea 
violenței. 

 

Activitatea a debutat cu prezentarea 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”. 

 Obiectivele Campaniei R.E.S.P.E.C.T. au constituit o provocare pentru derularea 
proiectului. Unde doriți să trăiți, într-o școală nonviolentă protejată de ”UMBRELA 
R.E.SP.E.C.T.” sau în una violentă, în care valorile morale sunt aruncate la coșul de gunoi? 

Câte un echipaj din fiecare clasă au identificat cuvintele magice pentru fiecare valoare  
prezentată, astfel încât ,în final, GRĂDINA MAGICĂ  , a nonviolenței, a fost inundată de flori 
multicolore, fiind prea mică pentru exprimarea opiniilor. Fiecare cuvânt a fost însoțit de un 
argument sau o situație concretă din clasă.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Impactul activităților asupra elevilor a fost major. Toți și-au ales să trăiască în 
GRĂDINA MIRACULOASĂ , unde nu există violență. 

Atât elevii , cât și cadrele didactice care s-au implicat ,au considerat că acest proiect a 
fost un success pentru școala noastră în vederea prevenirii și combaterii violenței. 

Idei frumos prezentate, inteligent selectate, elevi care au fost puși pentru prima dată în 
fața unei asemenea provocări, prezentarea liberă a unor materiale, au contribuit la realizarea unui 
climat emoțional, o stare de bine, bucurie, energie pozitivă, muncă în echipă, speranțe și dorință 
de a reuși ,iar culorile Curcubeului reflectate în”UMBRELA R.E.S.P.E.C.T” au constituit un 
bonus pentru o atmosferă minunată. 

 

 

 

 Fiind puși să completeze și GRĂDINA OBSCURĂ, neprotejată, unde cuvintele au ajuns 
la Coșul de gunoi, elevii au fost indignați de anumite situații care duc la conflicte, violență. 



 
 
 
Participanți direcți la această activitate au fost 80, dar beneficiari ai proiectului au fost 

120  elevi din clasele III-VIII,coordonați de profesorii diriginți. 
Această activitate a creat o altă modalitate de exprimare, o oportunitate de a contura 

caractere, de a dărui celorlalți ceea ce știu, iar dacă  mesajele transmise  vor fi puse în practică de 
toți elevii școlii, școala noastră va deveni O ȘCOALĂ A NONVIOLENȚEI, protejată de 
UMBRELA  R.E.E.S.P.E.C.T.  
 
 



  

Materialele prezentate de echipajele celorlalte clase sub formă de afișe, postere, scenete, pliante,  

maxime, au demonstrat implicarea tuturor în acest proiect. 

 



 

 

Chiar dacă Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită pe 30 
ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. Toate formele agresiunii 
întâlnite în şcoli - de la îmbrânceli şi jigniri, până la injurii, vulgarităţi, intimidări fizice şi 
verbale - trebuie să dispară iar relaţiile interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-părinte trebuie 
dezvoltate pe o bază de armonie şi toleranţă, în care puterea de convingere a cuvântului şi nu a 
violenţei trebuie să primeze. 

 

Coordonatorii proiectului au fost : Zaharia Floarea, Potlog Maria Roxana, Pavel Alina, Bodnariu 
Loredana, Iliuță Andreea. 

 

 


